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 أ ىلع ةبئرم ةتيوبتا ثيداحالا نم
 ناكر حاب ةطوبشعم محملا فورح
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 امرك رايز ُز ىلعثملا ىف ةدماق ه , هفمعضلا د داح الأب لب همس مو

 مس هملع هللا ىلص لامجألا لئاضف ىش 5

 ىتلاسهدلا لب دانق كح قد يم راف لا آ ءانلماوءايبألا نعد رواهف ثااتلاب بالا مى

 دبشملا دعب لسو هسلع هللا لس أ كلأ طص 1

 | ىناش اتئاانم امأ هذم وه 3 رد الا ايممجت ١ نورشعو ٠ عب راو هام .

 | هيفو ةمتالا راس نعو هلع هللا ىضر لعااهفاذه لبق باتك |[
 ١ ابلداو ةلاسملا هذه ىلعمالكلا عاشا | هللا ل وسرباحسال ضقملا مذ يىفدارطتسا |

 1 ةاللسلا اهيف علم ىلا مضاوملا ىف لصف 07 تاياكح ةدعو سو هيلع لا ىبص

 لس و هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىواسلا مامالا ءرصبا ىذلا ماملا ركذ هم

 كرت نم رذحتلا ىف سداسلا بانا لسو هيلع هللا ىبص ىبنلا لابقا هيف وةكمم :

 ظ سو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا هندمقع ارق (ْنح ىلازغلا ىلعو هيلع

 ا لس ركددنع بدأتلا ف ٠ ةنسلا لها ةديقع ىهو دئاقملا دعاوق |

 هيلع مالسلا لضف ىف مباسلا بابلا ةروكذملا ىلازغلا مامالا ةديقع ٠٠و |[

 ملسو هيلع هللا ىلبص 1 عرشت ىتلا نطاوملا ىف سماخلا بالا +٠
 1 ىلع ةالصلا تامفنك ىف نماثا بالا "51 | سو هيلع هللا ىلص ىنثا ىلع ةالصلا اب ظ

 لسو هيلعّللا ىلص ىلا ٠ سو هيلع هلا لص هيلع ةالصلا اهنيو | ١
 | نيعبرا نم هعومجم ىلوالا ةالصلا ؟؟ه | ناس عم ةرونلا ةنمدملا مودق دنع 1

 | ابج رح واهناو رناس عم هس دح هياور ا رفن ىتلا تاهلسملاو ةرايزلا ةيفكا

 | ثيداحالانمقاززملاعمجةيناتاةاللصلا "ه١ 2 مس وهدلع هللا ىبصهنرايز دنع



 ةحيفص
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 ىواخسلا ظفاحلا عم هثلاثلا ةالصلا مم. ؛

 مالاسلا هملع ىس ومادسلةعبارلاةالصلابم+

 هغص ٠ رضع ثلاث ةسمان1“ا ةالصلا م عد (

 ىنلا ىلع نيلصلل فلح نماهادحايريب

 ةالص لضفاب ملسو هيلع هللا ىلص
 عمس نم هيكسصح رم ةسداسلا ةاللصلا م

 ىوامل خشلاعجةلضافةغيصنيرشعو
 يبريدلا باتك نم ةعباسلا ةاللصلا ؟ ع+ '

 سي سا

 هيا 00 ا ا ا ا

 ورب توويرس مح ب

 ا سو وعل

 ْ كلاسملا نم نوسمْخلا وةعساتلاو ةئماثلا ب ىو ؛اندمسل نورشعلاو ةنماثلا ةالاصلا ه1

 نيدش يسم ةيغب باتك نم ةنمانثاةالصلا* 4؛ |
 فراعملا فراوع نم هعساتلا ةالصلا ؟ 4ع

 هنع هللا ىض و لعاب دمسل ةرشساعلاةاللصلا 6

 ةمطاق انندسسل ةرسع ةنداخا ءاللصلا عه

 نع للا ىشر
 نب نداعلا نب زل ةرسشع هسائلا ةاللصلا

 ٠ امهنع هللا ىضر نيسحلا
 سابعن هللادل ةرشع ةثلاثلا :اللصلا 045

 امهع هللا ىضر
 هللا دبع نب ىلعل ةرشع ةعبارلا ةالصلا 0

 مهمع هللا ىتر سابع نأ

 يفاشلا انمامال: رع ةسماخلاةالسلا 8

 ىناربطلل ةرمشع هس داسلا ةاللصلا

 ةساثلا ىلا ةريشثع ةمباسلا ةالصلا + ه٠

 ىافرلا دمحأ اندسسل اهعممج نا رمشملاو

 ةعباسلا ىلا نورصشعلاو" ةثلاثلا ةالصلا + ه١ |

 هحبفقص

 ىبرعلا نب نيدلا ىحم ربكالا خبشلا
 1 نم تطقس نورمثملاو ةعساتلا ةالصلا

 قحلملا ىفاتركذف اًوهس باتكلا
 || ىلذاشلل نينالثاو ةيئاثلا ىلا نوثالثلا ؟ه
 ظ ىركلا نسحلا يبل نو'الثلاو هلاثثلا + وم

 ىهاوملا مهاربال نونالثلاو هعبارلا +.

 ءافتللا ك لاسم نم نونالتلاو ةسماقخلا

 ىدنشقنلل نوثالثاو ةسداسلا ةالصلا
 "نيعس نال نوالثلاو ةعباسلا ةالصلا +9

 قوسلل نوءالثلاو هنماثلا ةالصلا ؟

 ١ ىحراجلاد وعسااىبال نوثالتلاو ةعسانلا ؟+ع

 ٍر ىوانعلا دمحل نوعبرألا ةالاصلا مدع

 7 افو دمحم لوب رآلاو هسائلاو ةنداخلا ؟_؟

 1 اف هيبعىدسلن ومب رالاوهتلاثلاةالصا +نو

 3 رهاطلا ىلا هبال نوعبرالاو ةعبارلا ه5
 بهاوملا ينال نوعبرالاو ةسماخلا ؟د

 ىلا جزم نوسرألاو هسداسلا ه/؟

 ينامعلاناهربلل نوءبرالا و ةعباسلا ؟ ب4

 ىنناملل نوعبرالا وهمساتلاو هنماثلا بابو

 يتاهكافلل نوسنلا ةالصلا ؟د
 تاريخا لئالد نم نوسخلاو ةيداحلا باب

 .ىس ونسلل نوسْخلاو هتلاثلاو هماثلا ؟ برب

 8 يبردلا نم نوسمخلاو ةععارلا ةالصلا ؟ بة

 - ىعرسملل نوسمخلاو ةسداسلاو ةسفاخلا بابو

 عسل دال مبا ا

00 

 1 7 هكا 0

 | قارعن دم نوسملاو ةعباسلاةالصلا ؟م؟ | يئالملا رداقلا دبع اءدمسل نءرمشملاو



 ىلمرلا ىحبل هئاملا دعي ةيداجخلا سمج ةريهظ ن ندلا ريخ نوتملا ةالبصلا م ظ

 ]| ةهئاملا دعي ةعبارلا و ةثلاثلاو ةيناثلاةاللصلا ممو ! ةيلاثلاو نوتسلاو ةيداحلا ةالصلاو و٠.

 ١ بوركلا حيرفتو تاحاحلاءاضقل ىو ْ ى ركملا ندسحلا يلا ىدسل نوتسلا ]

 عم ةرركم ةلاملا دعب ةسماخلا ةالصلا »م٠ ةئماثلا ىلا نوتسلاو ةثلاثلا ةالصلا بوه.

 ظ تعضوف نينالاو ةسداسلا ةالصلا نبدلا ىحي رك" الاعثمشلاىدسل نيتسلاو

 قحلملا ف فاؤملل ةنصم اهلحم 1نوعسلاو نوتسلاو ةمعساتلا ةالصلا هه

 ىركلل ةئاملا دعب ةعباسلاو ةسداسلا سمو ريكلا ىركلا دج ىدنسل

 ١ ىردتكسالا دال ةئاا دعب ةئماثثا عم نم تطّقس نوءسلاو ةزدالا ةالصلا

 ىديسزلا فت مديسلاةلامل دعب ةعسانلا 0+ | قحلملا ىف امتركذف اوهس باتكل
 دعب هرشع ةيداحلاو ةرشاملا ةاللصلا سبع أةئاتاو نوعسلاو ةيئاثثا ةاللصلا سرس

 قئمدلا ىلا ندلا ىتل هناملا ' ى ركلا نبدياعلانزئدسسل نومسلاو

 انه ةرشع نم اوبس ءاتلا تطّقسو , ىراصن الاد نب ىلعل ن وعبسلاوةعبا رلا+ ٠

 ححصتلف ةرشع ةعساتلا ىلا ٠ ىتواخلا ةعلس ينال نوعسلاو ةسماخلا مه:

 ةرمثع هئلاثلاو ةرشع ةيلاثاا ةالصلا »م< ! هللا ثوغ دمحل نوعسلاو ةسداسلا + |

 يناجتلا خمشللةئاملا دعبةرشعةمبارلاو 2 ةمساثلا ىلا نوعسلاو ةعباسلا ةالصلا | + ١+
 نامسلل هناملا دعب رقع ةسماخلا الا مجرب ىرراقلا ىعرمسملا ساعلا نال نيعيسااو

 / ىتعريملل هناا دعب ةرسشع ةسداسلا هسه (كلاسملا نم نيناملاو ةعساتلا ىلا نوناهلا ع٠

 هين وقاملا ةثاملا دعب ةرمثعةعباسن»الضلا+ ع١ | ,نوعاطال عفن ةلحح يلا ننال ن وعستلا+
 ' نىلذاثلا ىسافلاد+ مسلاى ديس (ىدتشقلادلا تشالنومستلاوةب داحلا »و

 ىولعأب هللا مل ةئاملا دعب ةرمشعةتماثلا وم /+ . ؛ًأرلا ىلا نوعستلاو ةيناثلا ةالصلا ماو |

 :وديسل هاما داعب ةريشع ةعساتلا ةالصلا ++ | ىثوراهلل رارسالاز ونكن منيعستلاو

 بركلا جب رتل ىو ىزفلا ةوالح يثا“- ١ ةلامكلا نوعستلاوةسماخلا ةالصلا م٠
 ىحرشلا هناملا دعب نورمشملا ةاللصلا + ع+ |[ ةعباسن'و نوعستلاو ةسداسلا ةالصأا

 هلاثلا همي نورسشعلاو .ةيداحلا ةالصلا مع |ةعساتلاو نوعستلاوةماثلاو نومسنلاو

 , لئالدلا نم ةئاملا دعب نورسملاو ةيئاثلا + ع ع | باّكلا نم تطققس ةئاملاو نوعسنلاو

 4 ىريب زللة ثا ادمب نو رتلاوةئلاثثاةالصلا + 4ه | قحلملا ىفاهت ؟دخاوبس
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 هلأ ىلص ىلا مسا ىنعم ثلالا ثحملا م٠ | هثاملا دعب نورشملاو همبأرلا ةالاصلا عم

 .الكعيفو هقافتشاو دم ماسو هيلع | ىتعلا لبجم نب فيطللا دبع خيشال
 تيفوتسا دقو ةريثك دمءاوقو سف ةاقمل ةلاملا دعب نورصغلاو ةسماخلا موج

 هده سأب ةممسنلا لضف ىلع اه مالكلا لحمل هلاملا دعب نورمشملاوهسداسلا ؟ هذ

 دحاودمج نيفيرشلاعسوديلعلا ىلص | ةئاملا دعب نورشملاو ةمباسلا ةالسلا هد
 امسلا ىلضف ىف صوصخم بانك م6 | ىقترملا رمتملا يبا تاحمبسل ةغمص

 ركب نال نيفرشلا نيمسالا ذب | ةئاملا دعب نورسشملاو ةئماثلا ةالصلا +.
 ىلا ىنعم ىف عبارلا ثحملا .4٠ | فل ؤمفل ةثاملا دعب نورصملاو ةعساتلا +++

 ىألا ىتعم ىف سماخلا ثحبملا غهو ظ فل ؤدلل ةثاملا دعب نويالثلا ةاللصلا مدعم

 لالا ىنمم ىف سراسلا ثحبملا 0: ١ ٌمسصلا ىلع مالكلا ىف لوالا تابسنس +4
 مهاربا ظفل ىف عباسلا ثحبملا غ.+ | ددع بث ىلع لص مهللا لثم ةهاغتلا

 || عقوم نعلاؤلا نم رهشا ام باوج :٠؛ | ددعوك مح ر ىهتتم ءكاملحو كملع

 ظ محا ربا ىلع تملص م هلوق ىف هسشنلا ظ كلذوحنو للا لكددعو كناك :

 سو هءاع هللا لص هللال وسر نا ناسو مممصلا باوث ىلع مالكتلا ىفيفانلا هستتلا .0٠

 الو قالطالا ىلع هللا قاخ لضنا |١ رثكك هاوث امي! اهرمنو ةروثأملا |

 هن ريصب هللا محا نم الا كلذ ىففقوسش | دادعالا ىلع ةظفاحلان ١: ىقثلاثلاهسنتلا عه

 ةكربلا ظفل ىف نماتا ثحبملا 4.0 | باوثلالوصحخل طرسش ى م له ةدراولا

 نيملاملا ىلع مالكلا ىف عساتلا ثحسملا ه9 ال وا دادعألا كلَ نورمملا ْ

 ديت ديمح ىلع مالكلا ىف رسشاعلاثحيملا ؛«م | ةيجمرفتلا ةيزاتلا ةالصلاب قلعتلا ةرياق مريد

 يلا ةي هر ىلع مالكا ىفمساتلا بابا .٠ | تاولصلا لضفا يىباتكىف ةروكدملا

 دق ز امأثم نمو هظش لسو هيلع هللا ىلص تايفيك ىف تدرو افلح رش ىفةمشل عالج

 | ءاملعلا مالكنس ..ءاباا اذه ىف تركذ | ةحّيحضلاثيداح الا ىفةدراولاةالصلا

 ]| اريثك ايش نيفراعلا ءاملوالاو نيلماعلا مهللافل والا ث>ابم ىلع لمهن ىهو

 هيلع هللا ىلص هايؤر ريت ىف لصق 6 ةاللصلا ىتعم ىف يناثلا ثححملا «اباب

 مهما رابع ىف مدقت ٠١ ريمتماملا ىفملسو | هللا فصول ءاعدلا زا وج ىف اوفلتخا هنت ماب»

 بشلل تارسبملاةلاسرهيف تركذ لصف 0! ةمحرلا ضقلب ملسو هيلع ]|

 اسم
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 فيلما ىامتهمسال تاوعدو دئاوف +. هنئارم نم ةذيفم ةلمح ىف مو ركألا

 امانم ماسو هملع لا ىلض ىنلل ئ

 | ةعفانلا دياوقلا نم كلذ ريغو هيولا | تارشمو هبوس ءارمودع يف لصف ع“«د |

 ظ هموظنم ةتلارق تاياو روس دياوف هل يورو فل وملا اهأر هانم ْ

 ماقسالا ءاقشب هقلعتملا دئاوفلا ١1و ١ ىلا ايؤر دقت ةدماف نيعب رأ يهم م4

 ءايولاو نوعاطلا عفدل دئاوف 4 ْ مانملا ىف ماسو هلع هللا ىلص '

 رورسلا مفدو لوقلل دئاوف 5.4 | فيرمثلا هلعن لاثم ىلع مالكلا ىف ؛ة؟+ |
 ةلازاو بركلا حبرفش ةقلعتملا دئاوفلا 1*+ ملسو هيلع هللاىلص |

 ) تاحاحلا ءاضقو مغلاو مهلا | ىتلا ىلع ةالصلا رئاوفىف رشاعلا بابا 1
 هيوندلا راضملا عفري ةقلمتملا دئاوفلا 5م اهارمتو ماسو هلع هللا ىلص

 ظ راكذالاو ةنارقلا تاب آلا صاوخ ٍ ٠٠

 نملاو سنالا رمثو ةيورخالاو ىف تورو راثاو ثبواحا ىف لصف هدو
 متاوحلا ءاضقل دئاوف +: | ءاضقل ةصوصخت تاوعدو تاواس

 ظ هلاضلا نادحول دئاوق دعه ةريثك ىرخا داوفو تاحاحلا

 | نيدلا ءاقوو قزرلاب ةتلعتملا دئاوفلا 161 | لس و هيلع هللا ىلص هب ةتاغتسالا ىتللصف هم
 ىزرلا ليست ىف ىل ويسلا ظفاحلاةلاسر> ؛> اولا ءاضقلل اه ريغ وهملع ةالاصلا مه

 ةفلتخم مفاثم ىف ىتش دئاوف 0+ | هب لسوتلا ىلطل لش ام :دئاف هع

 ةرخ الاوايندلا ري ةمما> ىهوىلؤاشلا | هللا لص هن تاناغتسالا نسحا نمو ه+4
 تؤونلا دئاصقلا ىف ةماّجلا ةئاخ نو ظ املثن ملسو هيلع

 1 بسس ىلع تاولصلا ركذ ىلع ةلمّمشملا 1 ءاهسالا صاوخ ىف ةداعسلا ةمئاخ ه؛؛

 ىفو ملسو هلع هللا ىلص تاداسلا راكذالاو ةمئارقلا تايآلاو ةقاآلا
 فل ٌؤملل ةداعس تناب ةنزاوم اهرخآ ايم مسا لك حرمش و ىتسحلا هللا ءاهسا ٠

 تاهو معنللاَّل داو باتكلا متي ايو ااصاوخ ركزو قلختلاو ىئمملاب

 هلا ىلعو دما, دمس ىلع لس وهنلا ىلصو 0 تلا وحو

 هب نمأ نم عسمجو باجيالا هءاححاو ا رثلا يثىئسملا ءامسالا نو " ةمهم الو

 ب املا موي ىلا هتباد ىدتهاو 0م هللا مسا ىلع مالكلا عابشا هرب
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 .نيرادلا ةداعس باستكلا ١اده ىف مقو وبس حيحصت هب هق رث ذا قحلم اره فلولا لآق 1

 ةدافس باتكلا اذه نم يناثلا بالا ىف تاولصلا دادعا ىوبسلا عقو دق هك هدتس لذ ظ

 نيرمشعلاوةنمانلا ةالصلا دم, ركّذف ٍلسو هيلعهللا ىلص نينوكلا ديس ىلع. ةالصلا ىف نيرادلا
 .ةالصلا ىف وبسلا عقو كلذكو«نيرمثملاو ةعسانلا ركذ نع وبسلا عقوو نوئالثلا ةالصلا
 كي ذكو © نوعبسلاو ةيناثلا ةالصلا نيعبسلا ءالصلا دعب ركذو رك دن لف نيعبسللو ةيداحلا |
 ركذت لف نيعستلاو ةسماخلا ةالصلا بقع ةلاملا دعب ةيداحلا ةالصلا ركد ىف وهسلا عقو ظ
 ةعساتلاو نوعستلاو ةئاثاو نوعسنلاو ةمعباسلاو نوعسنلاو ةسداسلا َءالصللاويس ]ا

 عم ةرركم ةئاملا دعب ةسماخلا ةالصلا تعقو كلذكو# ةئام ةممدملا ةالصلاو نوحستلاو ]
 يناو لاغشالا. ريثك يىناب كلذ نع ىراذتعا ىلا ةجاج الو © نينالاو ةسداسلا ةالسلا |

 ظ ىلع هللا ةحيرم يناتك حمحصتو عبطو هحيحصت الوغشم تنك ب اتكلا اذه ميظ.تقو

 ظ هللا ىلص ءامسالا مس ىلع ءانشلا تاولص يبامكو نيلسرملا دسس تازحعم ىف نالاعلا |

 .ةصجارمو اهمبط نيح ىف ةئالتا بتكلا ءذه ىف ضقتاو ةدايزلاب الغتشسو سو هيلع
 لمتشن ىتلا ةيوبللا ٌتادملا ىف ةيناهللا ةعومجملال ةيوب دئاصق ممحىفؤ ةمزاللا لوصالا ||

 || عج ىفو اهعطل هللا ىنقفو هَ دملاو اهلك آلا تعمتجا دقو تدب, فلا نيرمشع وح ىلع
 ىلعم اذا نوكسو رفاو رادقم ن آلا ىلا هنم عمتجا ىذلا هللا ىلع ءانتلا عماح ٍياتك ١

 :قرغتساىذلا ىتفمظو ىف ىلغش عم كلذ لك هلاك ! ىلعللا ىتاعا هباب ىفدل ريظن ال ىتت يسح
  دسح عم ةيوورضلا تاجا اوةيويثدلا لاثشالا نم أرلعي |م هيلا فاضيو راهذل لقعمهف
 ةيلا ودملا لا وحالاو ةينامزلا مناوملا نم كلذ ريغو داسنلاو ديكلا لئابح ب .صنو داسنلا
 ىلاعن هللا قوت الوأ بحجملا نامزلا اده ىف فللأتلا ناكما نم 00 بحبس ىتلا

 نيلسرملا دبس ةكريب الا كلذ امو لاوهالا كلت عم لامعالا هذه ىلع هناحبس هتناعاو |
 ئ ل ف نو تاواص ركذ ىلا نآلا ةجاملا امنا © لسو هيلع هللا ىلص نيملاعلا بر بديحو

 ١ اده عبط راركت ادحا ىللاعت هللا قفو اذا ثدحم اهءاولص ركذت ل ىتلا دادعأالا كيت

 ةبولطملا تاواصلا ىه اهو ايمضاوم ى تاولصلا هذه عضي ىرخأ ةرم باتكلا
 « ىلوزحلا مامألل نورسثملاو ةعساتلا ةالصلا ا

 / تاَوْلَس ”لَمخأَو بأ تاولَص ءلَجَآَو َشَأ تاولص نَسْحاَر ه1 تاولص نلّضقا ]|
 | رند ِّشَأ أ داو 2 أ تاولش ْغَسآَو هَ اول لمكحأو هلل



 || هَ 1و هللا تاولص ببط ار ملأ تاولص ٌّكحداَو نأ تاولَص لع او ره تاولَمآ
 ساو نأ تاَوَلَص لغَآَو هللأ ٍتاواَص َىَسآَو وللا تاَولص ىقوآو لل تاولم

 ] ماد تاولص موداو أ تاّولَص ْمَعَأَ د تاَوأَص "متجاوب ١ تاَولص ظ

 ْر لّسْفآ ىلع هلا تاو ملفغاَو لأ تاولَص عزو هللا تاَولَص َعاَو ف أ تاولض

 مآ قل لجآو فأنت مطصاَو أ يَ لَآ كآن نحو فأي
 ىو هلأ لوسر هَ دنع هلأ قاخ 0 دآ ٍقلَخ لماكصأو

 سَ ٍَِخَوَشأ نيِمآَوَسَأ َلَوَو أ ليلخو تأ يجي َوَمَأ_صوشأ سيحو رش
 مورغو لأ ءاسناأ نِم أ 0 سادي ر 'نم رهأ هين ومآ قلخ نمإ
 رش لْسُر 'نم راتتخمملا أ ةَحلَر حاَتفمَو أ ةمسنَو رسأ ةعصعو ره
 صلخممل أ بع مْلأَ بْه'رمْلَا ىف بطلا ريالا هللا قلخ نم ب لأ

 امير نيمآلا رعفتم لضفأ عفاش جْنآ لئاق ىدلسآ ثوم م ركحأ بجو اميف
 ٍلْسر بز لمن اع مللطضا 0 ر 51 .عواصلا مل اميف قداس 1 عد وش
 ءايبلا مركحاو ”ةلضف و“ ةلَرْم هلل دع دع 7 70 ”ةلسَو ره ىلا ل

 ِشَأ ىدإ ىقلذ "م رفآو لأ ىلإ مهيحاو هللا ىلع ةوفصلا ,ماركحلا نأ
 ارق يبان ْعآَو نأ أى مهآسإ 73 ءاَتحأَو مآ لع قالا مكاو
 ' 'مهلمطحاَر و ةَجرد ءاسباالا لصف او ًالضق الضو اتساع يطا - .يلفغاو
 ظ رجا ادلوم يارا اشو اناس 'مهيتب أو ابان اص ءابنالا فّرشآو ةملارسل

 شا مهر و ”ةمون'رج يفرش ”ةمورأ ا لا مرطحآو نو :
 يياوأو الْسآ 'ميتناو ًالئف ماكاو آل وق'مىتدضاو الق 'ميريطاوأ

 انالع "ككاو مز الخ آو مات الغ انتو ةناط مح زكا أجرت يت ام :ينتلاو اهنع ير طحنا دقت يسن: اذه
 ُْ ىيلغألا اف عينا ذادو 0 سا 2 رادق 'مهلَجَأَو
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 ربل

 | مهند نام + 'مهملتغأَ نام 'يهِدَيب آو ًارشب مادا منتحل و اؤع

 | اناسل | مهحّسفاو انا 'مهحضو أو اناعإ مهوَاَو نايم مهنا د ااَهرب

 ظ «نع لا ىضر تاروخلا لئالد بحاص ىلوزملا مامالل ةالصلا هذه © اناطلس م ريطاو

 هذه هملع حعتف ” نع هلا ىضودلا لئادلا ارش ركةدقو تاولّصلا لكأو لا ره و

 ره اظ وهاك ره اط سفن نعةئشان بواسالا ةعبدب بيترثلا ةةسحاهناف كلذ ىفورغن الوةالّسصلا

 * ىردتنكسالا عامصلا ررحأ خمشلا قدامس هللاب فرامل نوعسلاو هن داحلا ةالسلا ا ْ
 -- و 5-5

 |اندست ىلمت ٍلَّصو كقلخ نم هيلع لص نم وَدَعِب دمحم" انيس قع لص "للا

 ؛نآ اننا مأ امك مح انيس ىلع لَسَو َكِتلَخَنيِهالَع لم[ موب رع
 1 ةاسس ولو ةَجَرّدلأ فلن“ كاز ةالص رام“ تمس ىلع صو هلع قيع

 كقلح نم دحأ م ه-كسصد املك محم" ان دس لع وكس وأ
 1 ل1 ركصاذ امتسحَو

 ]كنتَ قع لَم مهللأ ْلَع َتمْلَس ىزإأ َكَمآلَس رامج ان دس لع ملت مهل

 تاّوسلا لهآ نم ”نيطاشلأ 2 رات قلتو نير أ كيان ا لعو نيبرقملا|

 ملشلا ف رشآوت الاصل !لضفاب -] سو لعل لس أدم صحو نبض زال[ ٍلْعَآَو

 هع هللا ىكر هب رجح نم اهلقن ىردتكسالا غابصلا ررحأ خمشلا ىدبسل ةالصلا هده ظ

 4 ىدااخلا 0 نب رمح ندلا نز يديسل نوعسنلاو هسداسلا ةالصلا 2
3 َ- 

 سا 7#“

 | احا ملا 0 أل اى مدل ادمحم . ةالومو ا ديسشإ وشو كبَع ىلع لَم

 نوم ا يعاط ,لخآ ونيل اهعاس '1و نير هال ايو اَسَو هي ردو ِهِجاَوْزآَو
 م 22 وراحت والرلبو لس دينا مد م ىلا ناسحاب ب م وعي ال | "كك َْن "نيبال او ْ

 َتنسحَتَو تْكَرابَو تملسو َتيلَص امك كماَوَد اعاد مُر "و فطلب و تاطمتو | هك تزعل «*ه هلع
 يف مهارلا لا ىلعو مارا لع ”كنركحَتو َتفطلَتَو تفطعتو تح وأ
 ينم هد لاق ذل رك نع لقعو كال رح املك د يجت ديت نإ ”نيماعل أ
 ةكحص رام ةلكوشنم ةَضَر ”ةبك ةكز 0 :ومسم ةاليص ناكح 'دق َْ وأ نيك كملع

 0 رهاط هيي هيمان "ل  ةعيطَع د لج كي يضم عوفر

 همام لص م د دع باقل أ لَو اك َدمآ ال - الو اه ةياغآل الع

 نرادلا ةداعس



 -< 2ع

 منجا
 هام «تث - , 0-3

 "نيج ١ هيتاح' نع هللأ ىعرو سَ و ما ان دلا لوا نم هلع

 داي َكلَع مالَلَأَو 0 ا .كلَع مالمو ةالّسنآ

 ةاَتأَو ةالملآ نيعمجلا قلطا رح 0 ا مالو: هالمأ 1 نبرخآلاو نيلدالا |

 | نيللاعلل "يئن نأ هس 1 "نم اي كل ع لرش ينل مر بيحات َكلَع
 ١ ةالمل !ندل », ىتلتملا ةعاقملاب هنأ هّصخ ه2 نم لع مالكا ةالصل | ساشا 6ة مدينا رز

 ىلع قلم !مركحأ اب كلملحت مالسلاو ةالصلا هيب اداع لضف !ان َكملَع مالسلاو |
 ىلَعو َكلَع ْمالَسلاَو ة وا ملل لوس را آمدّساَي َكلع ملا ةالّصل ان

 هاني امل برش متل او نيمج|ك عا او كتم رد وكلجاَوْذََو كيا اوكا

 ألا يلا َكوْمَرَو َكِدَع دمحم انس دي ىلع لبو ملح سس ملا
 كراش نيمو« كراون ا رع نيل رولا راخلا لماكلا| ناطلش أ »*

 كير ارو ه يكل سوئرعو « كح ناغلو ٠ هكر مامإو

 «كقلخ ناغآ نع م2 هس ةّماخ ةسالغه كءاض رو ''ني دق اهدي قهانمب ذ ذ دلما |

 ؤ رديسلا ماكل لاك كلا معو ةّحرلا ِءاَحو ةف رمل مم رهط رهاطلا

 هراّرتآلا مستو رارشالا ندشوم راَونآلا روث ماقخلا عاقل لياكحللا |
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 الص د رار رقلا رادإ ! 'مهتئاسَو هرانلا ني هم ر_عسفش # راق هولاَو جال ابِحاَسو

 ظ كيش ةالص َشآ كلم ماودي ديا ًاماذ © كاتس ةنق ان ©. كِماَوَدي ةَعاَد
 0" سا 7 رنا تسوي ا 0 2 و ءرلدعا «هساس ٍء ّ ٠

 ىغغ امم اسلغن واه دعب ةوافش ال ةداعس اه أ دعست ءالص اعابب ىضراو هيضر و
ٌّ 

 يسع نا تل هيث الار لة م 2. 7 رص 5< وا”

 مح لع ابي ابهالاو بك ا جرو دقفل الشتا ءادعب ةقاف آل

 هاتي جاوشتو ورتاتتدلأ ا 5 3 الس رنز موش

 ظ درعا

 نييك در مت : د د دقات يد هتك رو

 الس وُْحَتَو ولعناو قوش و ومنس و ديو ءالص َنيِطاَصلاَ ءاَديشاَو نع يمل اَو
 م7

 ظ املك دج ا طيخم و دَمْلَأ قرغستت اكس هلَعْلَس نع الة لع لس نت 2



 ل نو ل ا 1

»01 
 و 200 نولفاتلا م رك 'نع لغو نويل !ءركحذأ

 تلا او كلا ذك يختص ملا ىلعو اضع 1

 تاكيفو هنن لهي و هما ىفَو :اتلا كامل نيب مآ هذ: د لع
 ا .هيتلأ لطتلا اذ منيا دعت متل هلق نو هل يايا ام ىو
 | املج الو لاوس ثَحآ اَهَلَع ملاكي الو ت1 الإ حا[ اهك ردن آل تاييلك رتاذايذ |

 »ماكر كا تلو دام تنال ثَحأ اَينكَع و ال ه2
 | ماو 1 ٌرَوودَمْألا مصتو همملأ فثكو مآل ىدأَو لاسر حلب نإ مهل
 الع هنأ لَس دما ةنقئركأ نع ةلعَجو ةسنل 1 هتكربب نأ رهظاو ةحخلأ |

 ياه أ كلا » نيكل ١ هان ىح َكَدَبَعَو ردا الو ضرع الكليجا َملَسَو
 رقغاو مخاد كذو :بطاد لا نوفا ياك نول ١ هلاس ام سك تبخل تب#

 -ٍِّ مم 2كرص

 ١ ال واما ما 07 ءاهت 1ال وا هلع :

 يل نع يق

 5 تروا زعل أوبر نا ند ألا ما ,ناتخإ مل نيب د ُ

 خبشلا ىديسل ةييلملا الملا هذه © نيل اعل بر رم ملاو ”نيلس'رل'ا لع
 املس هنع هللا ىضر هبزح نمو ىلذاشلا ىدلاخلا سربس نب رمع نيدلا نيز مراكملا يبا

 # ىلذاشلا بها وملا يال ن وعستلاو ةعباسلا ةالصلا

 هت رذ وجا وزآو هباخنآو هلا لعو ريالا ىف ا دمتم انآلومو انيس لع لس ميلا 1

 ظ | و ومو ىو اب ٍنعن و ىرنك ار واىرما اج رست قاكرادصاهي حرستا ةالص |
 | نددلا ىئص دم ىديسا ةلضافلا ةالصلا هذه © يناَسِل نم هد أ ةلُخَو ىرتق اج

 أ تملطا دقو ةادرفلا يزح ىناهركؤ هنع هللا ىضر ىنوتلا لّزاشلا بهاوملا يلا
 الملا ناونب باتكلا اذه ىف ةمدقتملا رشملا هتاولص تركذ نا دعب بزحلا اذه ىلع ظ

 أ يزح ىف تيأر دقو يتالطسقلا مامالل ءانحلا كلاسم نمامل القا نيميرالاو ةسماخلا
 ةالملا ىهو افو ىلع ىدمس ىلا اهبسن مدقت ايف تحّجر ىتلا ةالصلا روكذملا ةينادرفلا |
 | ىلا اذكه اهركذ امناو ةالص ةفصب اهوا نم بزحلا ىف اهركذي إو نوعبرالاو ةللثلا |
 أ كرا ءدتالا رسلاو لوالا زونلب كلضف نم هيف تغرو كتلأس ام لوبق ىف كلأسا |
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 نبع لاق نا يلا ةضافلا ةيلاعلا فاصوألا هذه ٍلسو هيلع هللا قس هفصي لزب مو
 || ىئفرمت ةالص هيلع مهللا لص ةلماشلا كتكامم ىف قالطالا ىلع كتفملخو ةلماكلا كبسمن
 خيشلا هفلؤم ذيملت اذه ةتينادرفلا بزح حرش دقو ةروكذملا ةالصلا رخا ىلا هايا اه

 حرش نم غرو لذاشا يذلا اولا با دحا نب لع نيديعس نب ردا دس
 ميلا حدملاب بزحلاو فلملا حدم نأ دعب هتبطخ ىف لاقو مها ةئس ةدعقلا ىذ يف
 يئالص لو هللا همحر هفلؤم ثعمس دقو هلثم هلق فنص ام بزحلا اذه نا امهب قئاللا

 دحج نش حراشلا لاق اهب قبسأ مل ةينادرفلا بزح ىف ٍلسو هيلع هلا ىلص ىلا ىلع
 دج اف ا رج مله ىلا هينجلا قيرطلا ذاتسا رصع نم نيفراملا مالكىف رظنبلف هتلق ام
 ءدارم نأ ر هاظلاو ها سو هيلع للا ىلص ىبنلا ىلع هنع هللا ىضر هنالصل ًاريظن مهمالكىف
 ناو انه ةروكذملا هذهال اهو ىلع ىدس ىلا اهسسن تمدقت ىنلا ةالّصلا ىه ةالَّصلا هذه

 ىدبسل نيمب رآلاو ةثلاثلا ةروكّدملا ةالصلا ةبسن ةحكلذب حج ئفاضيا ةلضاف هذه تناك
 ملعا هللاو عاصرلا ةفحم ىف ام افو ىلع ىديسلاال ءافنحلا كلاسم ىف مك بهاوملا يبا

 # ىونوقلا نيدلا ردص خيشلل نوعستلاو ةئماثلا ةالصلا

 ع جلا بايو نبرجأملا كر معو هبا كيك لع نكس لأ

 ص

 ] م مهل صصخأو نيضرآلا ٍلْهاَو ٍتاَوَمْسلا لْغأ ١ ص نيعملا َكَنَعاط ّلْهاَو

 (| مهاترئإَو احون 3َسيرْدِإَوَسْعَو مَآ لءافشأو مآل هَعادسحح كيت "مهن
 | اكيلتَو ةميلو هشبل ًاصوطخ راطتحأ لاو ايلا و رطحلا و ىيبعو ىسومو
 خو آن رم "ليك آ لمآ اخو رخل ادت ماتإلا"و "نشل تحلو

 ِِ اراصلا لس ا هتْسرد 'نم نلمكحل و نلماكلاَو ا
 | نكت اذه لربع مالح خلو ممآ» ملكلا ضْرآَو نات تل
 نكمل اذه "نم ةظحللأ مده ىف كس نيم يلع ل م يتشكل ليا نم نكي نع ريا لو مالعلأ ع راح كيم
 | خشلا اهركذةالصلا ءذه« ملك كسْزَو تالا كيلو تاءراسلا ”لتضأ

 لاق ءاعر لوا ىف حتفلا بزحهب زح رخخا ىف ىلاملا ىريزولا ببطخخلاب ريبشلا نيدلا سمش
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 نقل هنا خيشلا ركذ دقو لاق ىونوقلا نيدلا ردص هدارم لملو ندلا ردص يشل هنا |
 ١ ءا هتكرب برج دقو بضلا نم

 ظ ب ردردلا فراعلا عمج نوعسنلا و ةعسانلا ةاللصلا 9

 هاضرلا ءاضر مياَحا نع ضارآ و اضرأأ ةلَس رم نرد ىلع ص م10 ١

 يل 10ه تاهمألاو ب ءاب“لا عقر ريس ىلع هر و لس لص "لل ا) ا

 هلامكحَو الج لَم قلم السلا لوم مدس ىلع لرب لسولصأ]

 « ِهِلاَسو ا ِهلَع ءالصلاب انقذآَو هلا لَو و رسخت اندينس ىلع راب مس لدا
 ه« ود

 اجافشو نادبألا ةيفاقتو اي :اَوَدَو واقل ]بط رمح اند طر ص مهلا )0

 تح س للم ] 0 يول ا لع هيي راب رونو |

 يأ م هةر نبدتثلاو ةروغأ 2و ير رْجأَو نهتم ظ
 نت يورط ب

 كطا بر اي رجاو ' هيلع نيضرآلاو تاومسلا لهأ ةآلَص دمحم اند ىلع لّصاا

 ؤ ان ديس لآ ىلكو دمحم انوي لع رسمها ٠) نيملشلاو ىرسأ ىف ينفع ظ

 اديس ىلع كرار و كيس محم ادت لآ لو دمع اديس ىلع الراب مح

 يلتو لَس مه 1( «ثبجت ليم كلتا لعل ا ىف مابا دس لآ لَعَو مهارلا ٠

 1000 هحتو هلآ متو نول نايم. «جاَوْزَأَو رحم نيت لعوب ش٠

 ء'يلسو فحول لغو رطل رهاطلا ىلا ئدلأ رحمان ديس ىلع لس ميل

 لص ريجاتا ناجي ىؤ راحت ني علا مليت ١ "لص ل غ١

 ىلع الربو سو لَّصَو : د ارخاقل بقال أ ىذ رمح ةنعص لع رات "مل ظ

 انقْلَحَو دمت اندست ىلع كراك ماع لَّمَو ة مخل لأ فرحت اش ٍ
 ٍ بيلا دلو دمحم اديس ىلع الراب يََولَص م هللا (1) رجالا يقال

 اصو لَم 'تام اقل ىذ دمحم اندست ىلع الواب 'ملَسَو لَو ةضنل و
-_ 

- 

 ل َِس "نبأ أ مور ءةلمتللا «قالخأ انفلخو رمح انو دس ل ابوس
 رك

 دل ةدس لعذر هنتر لسور ابك اك لهو دمحم دمتم ان دس لع هل راو ظ
 م
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 ظ ورش رن اخ اوس لعأل رد و لسد رشم تس "لجأ

 0 لَو اروتو يع لم انئيتَع قلو راحت اند ىلَع كرابَد لَسَو لَّصَو

 لَس يلا (1؟) © ًارورشت رآرس ال 1 رانك حو رع انيس ىلع راب

 ا ىزلا رم راس ىلع لس 0 نمل قداصلأ رك اندص لعل

 لس ”نيمل امل همر ةدس'رأ ىزلأ دامخم انيس ىلع 'لسو لَّسَو نيل قلاب

 ع ملا قو نيالا .؟يينالا رعسمت ىلعاو ر ندي ىلع 5

 يللا 4 نولفاغل 1 مهر ودرع ع لْفغَو نو ركل ل كسر

 ىلع كرانَو "يلو سويا راح لو راحتي دنس لع لرابذ 57 م

 نامت م دع كناَحَو كضرا لها نم كيال اواَو سكي الم ىلع كَ ار ظ

 نئيرهلدل أ هدو نيدعالا د 1 أ لع ىف نو وام د د دعو 02 ِ

 أ ميرالا هذه ه نيكاتلا برا نينمالا نيف نصل نم ٠ ”مهيلع ع هوس نأ

 | لب فراعلا نيفراملا تاولص نم اهراتخلا ىلا لضاوفلا تاولصلا نم ةالص ةرشع

 ؛ ةمرملا ةروبشملا هباواص ةمدقم ىف اهلعحو ىرسمملا يتواخْلا ريدردلا دمحا خشلا ىدسس .

 | لشفا يباتك ىف ةروكدملا هياراتخم نم تاولص ٌةدع تكد تنك دقو فورملا ىلع

 ]| اهم اهرك ذا مل ىلا تاواصلا تناك ثيحو ملسو هيلع هللا ىلص تاداسلا ديس ىلع تاواصلا

 ظ ركصذا اا اهو ةدحا وةالاص العحو انه اهعمج ماخعلا لضفلا تاوذ نم اضيا ىه كانه

 ظ امهنع هللا ىضر فل وملا ةفماخ ىواصلا دمحا خيشلا فراعلل اهحرمش نع ةلوقنم لئاضفلا

 ءواعدبجيتسا ةرم نيعيساحلاق نم مبضعب لاق ةيناضرلا ةغمصلا ىهواهم (0)ىلوالا ىفلاق |

 اهنم راثكالاو ًادج مظع اهلضفو لوصالا مرك ةنمص اهنا () ةيناثلا ىف لاقو ها اهدعب .

 لاصولا هغمص اهنا (-) هتلاثلا ىف لاقو ها ىف ىناتلل لسو هباع هللا ىلص ىناطصملا ةنحل بجوم

 | ما ىلا وهو ممسو هسيلع هللا ىبص هيب هللا هلصوا اسيباع مواد نم نآل كلدن ىمسلو

 لمقو ضرم ىا ىلع نيفلا ارقن رى ناطالاو رهاظلا بطلا ةغصص اهلأ («) ةسبارلا ىف لاقو ْ

 ٠ اهاذغو حاورالا توقو ةوايز تنسحتسا دقو تلق ها ىلاعت هللأ ن ذاب ىشنف ةثامعيرا

 | ىف لاقو « ما نسحلاو هةغغنالبلا نم ابفام قخم الو امافشو نادبالا ةسفاعو هلوق دعب

 || ىتلاو ىهو ةرخآالاو اينادلا ف بنطللا هلع اهنم رثكأ نق ىنحلا فلعللا ةغيص اهلا (ه)ةسماخلا



 1 فاطللاةفصابلا مو ةسراسلا لاق وو هأ هنعدللا ص يضر رعشلا باه ولا دبع ىدمسمأ أه دعت

 ١ (م)ةساسلا ىف لاو ها ةظَّس ' ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نع مهضعب اهاقلنا دقو ىرخالا |

 1 افلا اهأرق نم مهضعب لاق ٍِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةدراو ةيميهاربأ ةغيص اهنا ١

 م دج ملظع اهلضفو نيئمؤملا ثاهمأ هغمص اهمأ (8) هنماثا ىت لاؤو ها موتا ىف ةرىأدإ

 ةغبص اهلا (9) ةعساتلا ىف لاقو ها تارهاطلا هجاوزاو ىنطصملاب ةلصو هيف اهم راثكآلاو
 ات وتحا ةغصص هما ١( ٠لةرسش املا ىف لاق و ها ةراهطلاب ىزوحابعا رقم زال نم رهطملا رهاطلا |!

 | )١١( مشع ةيداحللا ىف لاقو عا ةرخافلابقانملا تاذ ىمستو مظع اهلضفو تاولص عب را ىلع |
 ١ اسم هه هايف تانقايلا تاواثإل كَ دم و نأ ولص تالي أبف و ةلمسعفلا و ةلمس ولاة ةعمص اما ١

 ١ نوال ضو ه راع مالك نم فل لوما ايم ىلا ممسلا ت تينا عيل رخآ َّق نق امئأو ١

 | ىتح :زاحالاو دن لاب نيف راع خامشأ نع اهاقلنا هدرو تناك اهنال عقاب اهبصخ امتاو ه __-
 | هرب نع هتلقأ اماهمو ىواصلا قّاعلا نع هئلقن ام ايم ةرشك لئاضف تاولصلا | ظ لضفا 2 - ةروكذملا مِيصللت ركذ دقو ها ةفسصب أم ا تراصف عبطتو اهي نحورت ش

 ب ةلاملا ةممدلا ةالصلا وت

 | ىناَمَت للا داس يهتم هناحورو ماكاو هلا لعد . رك ع ندع لع هلأ ٌلَس

 ظ ىف اترك هنع هللا افع يناهنلا ليعاهسا نب فسوب باتكلا عملجل ةالصلا هذه هوب اسرتك
 0 0 ديس ىلع ءانتا تاواص يباتك

 7 ىفا رلا دم خيشلا لاما دسب ةسماخلا ةالسلا لذ

 ظ محل ل ل ف ترأ ةالسول راكع سو ءلس د هاي موف ان ع ني مهلا

 ة فو هلك ين يل حلم لاوس! ىناكحتت آلَ ل كام ولع َدَدَع

 58 خيدلاركدو دمت اي قتل ايليت الم ءذت لوي مدع للا هو دع

 | رها 0 ا لعوفارلا د خيل يلصق المل يم دن اذها لي

 تطقس 6 هنن حمحصتلف عبا ءارلا بالافث لو سئاعلا ظفل اوهسار روك دق « بنو

 ححصتلف اهريغو فئاطللا ىف ةرسشع ةمساتلا ىلا ةرشع ةيداحلا ىف َء ًةريشع نم ءانلا
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اظنحتاف اه رغو تاقللاو ىهريغو يسسلا اهحدم ةدش لا ةنملا طاتدو

 م 
 لو خوي

 هي ا نواح او ضر اوسلو سر َ شاري 70

 الو قدس ىف لب دقاتم نذل هن هن ذرألا د لحما رادع نور وهم قال

 تش هلع "وذا اوبل ا ما ةس دخان ال موثق جت كلل ايف كير

 هَ هملعإ الإ ةكَرَو'نمطقسَت اَمَو رحل اوربا انام ”لفس مل ًايفالَو شآلاف

 ىَهْحَآَو املع ىَش لكب طاحآ نيب اتكرفألإ سابا الو بْطَرآلَو ٍضْرأْلاتاَمنَظ ىف

 07 ريل انك قيل 1و كلك 1 ءاشب ام قعر داقذ.ر ” كي لاعاد 2531

 | كلم فب لش ىلع ا ميم الو ىضقا عِفاَدأل ىنسحلا ءامسآلا هلَواَنسإَآَو دم |

 مخ لاو

اا اقع فاح لَو ارواب اولَح يفور
 1 مكَح هبآَع الو قَح ع لعل 

 ظ لق ذو وم نول اني مهو ”رمذ نع انب آل لادع ممن لُكَو لاق امق ةنم ةممنا لل

 | "لك آلَومْلَخَآَلَو مامآ الو لاممآلَو نيك و 00000000 ّْ

 | نامل اردو نا وكحآلا أ نزك نوفي الو ناك نب الو نام كاع الو ضعتالَو |

الو لقَع ةنمدكح الو مشو قحاب آل و ناكل | ستحالو نامّرلاب ديم 1
 رصخنت 

 هتف ا لق اف كتبو . مهلا فر وصتبآلو سلا يف لئعتبالو نعلن

ت اعمل اوه وت هلطبك نكد لاو هيدّنلأ نع لِجراَكْفاَءاَهْرآلا
 م

ايش زعا مل اذاف ) نيملاعلا ىلعهللا ةحح ةطخ قف تلقو# هسسول !
 نءوااهم وهف باتك ىلا 

 )١١5( ةحفص ىف تلق 6 هيسنس 9 ىتا رامعب هركذا لامف ىدارموةسمخلا بتكلاىا ( ةّمبلا اهضعب

نب رادلا ةداعس يناتكىتركّذ دقو) ةرابعلا هذه روكذملا باتكلا نم
 ديس ىلع ةالصلا ف 

شلا هئامسا نم نا سو هيلع هللا ىلص ىنلا 'اهسأ اهنمض ىتلا ة ةالصلا ةفمص دعب نين وكلا
 ةغير

امسق ىهوةمدقتملا ب وامسلا تكل ىف تدرو هسا
 | هسايرسلااهظافلاب ةغمصلا هلت تجتخابس مسق ن

وهو ةيبرملا ظافلالاب ءوركذ.اهنم مسقو ةيمورلاو ةيناربعلاو ظ
 بسحم ابم عضاوم ىف قرم 

داعا نف ءامسالا ةفسص الو كلذ همف ركذا مل ينا مث (قورحلا ظ
 هذه اهلحم ىف ركذيلف هعبط 

فتدروءاهسا سو هيلع هلل 'ىلص ىلا ءامسا نمنا لعاو)5رابعلا
 هو هم دقتملاةيوامسلا تكلا ى

علاو ةينايرسلا هظافلايهو رك 5 ناهنم مسق ناسف
لا ظافنلالاب هو رك داهم مسقو ةيمورلاو ةينارب

 (هيب رع
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 يعيني حصب بيحب

 5 1 جاتا

 ايا

 تل
2 

9 َ 

 ىور راتخلا نع ث داحا

 َ 0 دل

  300كا 1 .٠

 لامأل او نامآالاريخ هَ ٍ

 ابرك انم قطصملا انارا ا
 ظ . تاع 8
 هانا نأ حام ازكحلاوه 3

 ىرخاو اند ىنغلا ءاش ف 4
 ليس سجس سس سس سستم ا نايا م مص يسم لا نام ا +

2 

 1 يبيع ياسا .٠ هنن سانيو بسب دياي تااابس

4 

 ؛ لئاقلاتوربب قوقح ةيكحم سئ ر ياهلا لامعامسا نب فس ويهحح ضم فيلات

 فس ن رادلا ةداعس باتكر

 اءناطتسم اراك هايدحو ظ

 الثم بنكلا نيب نع عيدب
 الهسو الها انواشرا ىلا

 لتت نجرلا نع تاياو
 ىلجُت نسملاب سما رك تدد
 للص نارقلا ىف هلا هاع

 الضعو المن اهم لصفو

 الم نلو نمت نا دئارف
 البس هيلا لوصولل لبسو
 المقو ادص را عض ل هيلع

 اليس ةافاف دق سمت الب

 ظ 400044641 ق 0 مجم مم مجم

 ل جو اهناإ جاين وتو هير د انتج نارا ا: 4و م ا 0
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 ريَجا آلف
 ةمسن لاك ىلع ه كلاضفا ةرثكو ه كلالج ةمظعب قيلي دمح لكب كادمحا ينا مهللا

 # ثامعت ةدالاق هطساو اممسالو © كلاقواحت نمدحال واه كياه نازح نم ىل تردصأ

 | همحر هتلس راو © نيعمجا قئالخلا ىلع هب تمعنا ىذلا دم اندس © كم ركرامت ةروكاو |

 |هتحنم دقو هل تلقو ه ميقتسملا كطارصو © موقلا كانيد ىلا هبانتيدهو « حيملاعل 1
 ا هزم املثمو ه ايلع كل هللا لضف ناك 8 لضاف لكىلع هتلضفو « لئاضفلا عيج أ

 ] هيلعاولُص اوما نر امم اين ىلع نولصت هتك الَمَو َتاَّنِإ هكلوق هتصصخ ه كلضف |

 |اهلحاو ه اهعسواو اهلمشاو هاهعفناو كياولص لضفأ لص مهللا ٠ ًالتاوملتَو '

 أ ةناكم اهالعأو ث اهمقراو ايلكاو ه« اهعطساو اهروباو ه اهعدياو اهسحاو * اهعمجاو ظ

 الو هلضفت ال « اهلئاع كنم مالسب ةعوفشم © كلا ءوجولا لكن م اهبحاو ه كيدل |

 | بحا ىلع نادراوتبو « دفن ال ىذلا كلضف ضمف نم ناردصي امالسو ةالص هاهلضفأ

 ريعي ناكاميف © كتاملكدادمو ه كام وام ددع « دم اديس مساقلا يبا كيلا كدعأ

 ([لفق تدفلل اهئازحا رفصا ىلا ملاوعلا عيمح تمسق ول © هباهت ريغب نوكي اميقو © هنادي

 ظ 5 اهلضف ةلمكسم ةحل لكى هيلع ىلاوثن 8 اهدادعا راشعم رثع تغلب امو « اهدافن

 عيمج اهقوحل نع زجعتو ه داب آلا قياوس بحاصت ىتح ه اهلبق ام عومجت ىف ةبورضم
 هبحو هل ! ىلعو ه تاقولخلا عيمج ىلع هلضفك#« تاواصلا عيمج لضفت ه دادعالا

 ادانئسا همالا تما دقف دعب اما 8 نيملا هنبد ةطمح تحن لخد نم لكو#» نيمحا|

 نا ىلغ © ءاحلصلا رامخاو © ءاملعلا لاوقاو © هللا لوسر ثيداحاو م هللا باتكل

 كلذل وهتاداسلا عفناوو تاعاطلا لضفا نم ملس و هملع هللا ىلص دم اندمس ىلع ةالصلا

 هلئاضقلاودئاوفلا نم اهلام اونب وه لئاسرلاو بتكلا اهنف اوفلاف اهن أش ىف ءاملعلا ىتتعا

 ىف فاص دق عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا ىف عيديلا لوقلا هلاتك ىف ىواخسلا ظفاحلا لاق

 | ىباو ٠ ليبنلا مصاع يبا نب ركب يباو ٠ ىضاقلا ليعامساكن و ريثك ةعاسج بابلا اذه
 ةالضلا هيلغ ىتا ىلع ةالصلا ل مالعالا هامس باتكىف ىكلالا ىريمتا هللادع



» + 
 ١ ناكو لاوكشب نبا ذيملا ىطرقلا ماشع نب ريج نيد نبرج دمع ياو ٠ .مالسلاوأل

 || معلا نا للادع يباو ةئامتسو نيئالث هنس ىق تاهو .ندلاو لضفلاو ةقثلاب افوصوم
 | ىكلاملا يناهكافلا ىلع نب رمع صقح يبا جاستلاو ٠ ماهفالا ءالج هامس باتك ىف ىلدحلا
 مساقلا يباو« ريذنلا ريشبلا ىلع ةالصلا ىف ريثما رجيفلا هامس بانك اهريغو ةدمعلا حراش

 |١ نب ىحب نيدمحا باهشلا ىرصع ىلاملا ىشنوتلا ىثرقلا نوني نب مساقلا با نبا دمحا نباآ

 | دعم نيدبحا سامعلا يباو ٠ مركلا ىلا ىلع ملستلا لضف هامس فيطل ءزج ىف هللا لضفأ
 ]| راونا هامس ءّزج ىف روهشملا ظفاحلا ىشيلقالا ىسلدنالا ىبحتتلا لبكو نمىسع نا
 | ىف ىننحلا رعاشلا ةلجح يبا نبا باهشلاو « راتْلا ىنلا ىلع ةالصلا لضفب ةصقخلا راثالا
 همحرلا ى ىلع ءالصلا ىف همقتلا عفد هامس بابك ظ

 | بحاص ىوغللا ىداب ز وريفلا دحملاو ٠

 | دس ىلع ةالصلا ىف رشدلاو تالاصلا هامسس بانك ىف امرغو ةراعسلا رفسو سوماقلا'

 | نابح نب خيشلا يباوىوفللا سراف نينيسملا , يىباو ٠ اهعلاط ءالّوه لكو لاق ه رسلا|
 ا! فضل ءزج ىف ظفاخلا لاوكشي نبا مسالا يباو ء ظقاحلا ىنيدملا ىسوم يبأو ٠ ظفاحلاو
 ل 1 ىلعو هيلع هللا لص نيلسرملا دايس دامت ىلع ةالصلاب نملاملا بروىلا ةبرقلا هامسأ
 ىلا/ ها هريغو د راتخلا ثحاص ظفاخلا ىمدقملا هللادع ين ءامضلاو ٠ نيممحا هو

 أل نمللا ىناو ٠ ةمحّرلا ىن ىلع ةالصلاب ةّمفلا نشك مسا نا لاو ظفاحلا ىطايسدلا دما
 ا . ظفاحلا ىرمعللا سانا ديس نب حتنلا فاو هركاسع ن'باهولا دمع نيدمصلا دبع
 ' ناسملتا ليزت ظناملا ىبحتلا نمح رلا دنع نيد هللادع يىباو * ءطفاحلا | ىربطلا بكاوإ

 | ةطساوب الا ءالؤه نع لقنا مو ةئامتسو رمع ةئس ىف هتافو تناكو هل.اّيدح نيعيدا ىف
 أ وهف كلاش ا اماو» ةفطل ةسارك ىف اممدخاو لك نالوالاو » ىلع فت !ينالأ

 | زكا دقف عبارلا ماو دناسالا قايسو راركتا ببسب ريك همجحو اميلا ةبسنلاب ديقمأ]
 00 هلاح نم ىهالفلا نكل ةقن هنا ىلع انب ًءاسشا هنم تلقت دقو وزع الب بئارغلا ركذ نم ظ

 | دارطتسالا ريثك هنكل هاضم يف لملح وهف سماخلا اماو ٠ هتعانص نم ثيدحلا ن
 | لوألا ةملا بم ةمحزللا ستخناباب رشع ىنئا وهف سداسلااماو ء هفلصم ةدانكأ|

 |با ىلع : كتف عباسلااماو ٠ ةيوبلا ةريسلل هنعبو كسانملا ب تكل حلصي هضعب اهقايوأ

 [اماو ٠ ايدح نيعب راابف عمة ريس قاروا ىف وهف نماثلااماو ٠ دئاوفل درطتساو بالا

 ظ ءراخاو نوعاطلا ركد ىف وهام ةقشلا ف وهو نوعاطلاعوقو هفينصت ببسف عسانلا '

 باتكلا ثلث نم ديزا هو هب قلعتب امو ىنمملا اذه اسبف ةمدقم هحتتقا نكل هراعشأوا



- 2+ ِ 
 ةديداسالا ىلع همكح ىف تاشقانم نم هيف ام عم سفن باتكو هف رشاعلااماو ٠ ريس
 هصّش همتخو هريرحتب ءاشعالا نسحم ام كلذ ريو وزع الب طفللا هيرغ ثدداحاو

 روكذملا راغلا ةرايزا ةعامحو وه هجوتلا ىلع همزع ركذ مك هفمنصت ببس ناكذا روثراغ
 انه ىف ابلع فقا مل ىلا فيناصتلا نم هتطخ ىف ركذ و روجأالا مهلوانل هللا فعاضإ

 | نيدمحا ساسلايبا ةجرت ىف تي زاذكو ةلمج نبا لامجللو ىبسلا ىتتللو معن ينال بالا |
 اهنوم لبق هب ثدح ةيوبثا ةالصلا ىف اباتك ىفنص هنا صاصمحلا يتاهفصالا دمحا نب لضفلا )

 بع نب دا نب دمج ندلا سمش ظفالا ةمحرتىفو ةئامعبراو نيتسو عب رأ هنس هنسب ||

 /لاق هيلع فقا ملامت لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا ىف أ زج فنص هلا ىلا ىداهلا |
 أمث لاق ٠ (مقلا نبا باتك ىنعي ) اهسماخ دئاوف اهرثكاو ابنسحاف ةلمجا ىفو هللا همحرأ

 رادملا نيئدحلا انباحصا نم اس ورلا ضعبل فنصم ىلع باتكلا اذه ضيببت دعب تفق وأ
 اكد هعوضوم تدجوف ملعملا مكرلا هامس مهنم ىلاعت هللا رثك ظقتمتلاو ظفحلاب ميلا

 باتكلاذه باوبا ةلمج نم باب وهو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ايف ىلصي ىنلا نطاوملا |
 لقت نم رككهنكل ةئالث وا نيعضوم ىوس هديفتسا امب هنف رفظا ملف هتعلاط دقو لاق |

 اذه هباتكركو ومركد يت ًالاىرضيخلا بطقلاوه سيئرلا اذهو هفصمب هللا عفن ءاهقفلا مالك
 | فصلا ىلع ف قو هناهيهنلا عفتاضيإ | انب اح أ نم هملعب قنا نم ضعب يتربخا و لاق ٠ لعملاءاوللا ظفلب

 | لسرا باتكلا انه سن ترعتنااملوهكلم قناكدنا ومخضوه وبالااذهىفةلمح نالىذلا|

 أ عم نيتسارك ىف هتدجوف لاوكشب نبا باتك نم ةخسنب دهف نبا اهظفاحوةكم ثدح يلا
 | ىف وهو سراف نبا باتك ىلع تققو مث ٠ هللا جاتحا ام هنم تقحلاف هدانساب هقاس هنوك

 تيآرو ٠ نيسارك نود ىف دسم وهو ركاسع نب نمسلا يبا باتك ىلعو قاروا ةمبرا |
 ةالصلا ىف هينيدملا دئاوفلا اهامس نامعللا نت ىسوم نيدم هللادبع ىبا خسشلل ةسارك
 | هقفلاو ثيدحلا بتك ءامسا ركذ ام دعب ىواخسلا ركذ مثها اهم تدفتيياذ هبربلا ريخ ىلع|
 ىف ىدسزلا ىشن رم دم داسلا ةمالعاا لاقو © روكذملا هاتك فلات دنع اهعلاط ىلا |

 أ مون ملسو هلع هللا لص هللا لوسر ىلع ةالصلا راثكأ بابحتسا ركد دعب ء'احالا حرش |
 أ ةعونتم ظافلاو ةفلتخم عبمصب هيلع ةالصلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل نوح لا رثكا دق ةعملا

 | يعل ماثالا همتت باتكت يأ رام لوطا نق راصقو لاوط نبب ام تافنصماهودرقاوإ

 | نيرخأتلا نمو «برغاو هيف عدبا لفاح دلجم ىف يناوريقلا موظع نب دمج نيليلحلا دبع
 ١ هللا دع ينفا نقلا نت رداقلا دع نىقلاخا دبع ن ىلعمملا ررخ ىدمس لماكلا يطقا



4. 
 أ ىمسملا ناتكلا راصقلا نمو ه ىلاعت هلئا همح ر ابق لاطأ تارزحب ىف ىلداتلا قرشلا دمج |

 | سدق ىلوزحلا نامناس نيد هللادبع ىبا بطقلل راوتالا قراوشو تاريخا لئالدب |
 هامسو ايا تكف لا زاريشب رخآ لجر هرصع ىف ناكو ةئامئامكا رخاوا ىف ناكو هرس
 راهشالاو لولا قزر دق ىلاعتو هناحس هللا نأ الأ ةقدرطلا هذه ىلعو مسالا اذهب
 شاوحو حورشي هومدخو ةماعلاو ةصانلا هب تءلوف هرينل طعب ملام ىلوزحلا باتكلا
 ريسغ تعمس دقو ملسو هيلع هللا ىلص هبح ىف هنطاب .صولخو هنن نسحل الا كلذ امو
 | رظناف ىلاعت هللا دنع لولا ىقلحرلا ماقم فرعت نإ تدرا اذا لوش خوبشلا نم دحاو
 | فرعي سنوت لها نم لجر نررخأتملا نم هنقيرط ىلع هالئو ٠ هنذمالت وا هنافل ؤم ىلا

 بامسا ضعب نع هتنقلت دقو هياب ىف ابيرغ رارسالا زونك اس اباتك فلا ىشوراملاب |
 سدق فئاطلا ليز ىبسملا مهاريا نبهللادبع ىدس بطقلا انش هالو ٠ هباصتا
 1 نيلاصلا فلسلا نع ةدراولا مسصلا هبف عم راوثالا قراشم ءامس بانك فلاف ءرس
 أ لهأ نم نيرخأتلا ضعب تيا روهنع هانيقلت اسفن احرش هيلع حرش مث باب ىف انسح ءاجف

 باهشلا موحرملا انخيشللو ةئسح غيص هنف اريخش اياتك عمج عاشلاب فرعي طايمد رغن
 ١ سدق ىتابلا ىالوم بطقلا هخيش نع اهاقلد امم ةغمص نيعب را ابق عمج ةلاسر ىولملا '
 نيتلاسرباللا اذه ىف تفلاف ةكربلا ءايمر ىهوذح توزحدقو ٠ هنعاهاقلت دق هرسأا
 مهداعب نمو فيلسلا نع.ةدراولا ميصلا ضب ايف تعج اصلا لحا فاحنا ىلوالا ]لأ

 ]| ضعب اهار امل و لوقملا ةشهدم ةبيرغ اغنص اهيق تركتبا ةيحلالا تاضويفلا ةيئاثلاو |
 خيشلو ٠ تاغللا بئارغو بيترتلا نسج نم اسيبف ال تاولصلا سوماقااهامس نيف راعل
 برقلا لئالد اهامس عبس غمص لاونملا اذهىلع هرس سدقى ركلا طصمدسسلا انخماشم
 | ىمع ربكآلا بطقلل ةبوسنملا غسصلا اماو احسزم هني رط ىلع اهبحرش دق و هناسا اهظفحم
 نم الااهرارسا ةفرعمب طبحم ال تاواصلا ٍبئارغ نم ىهف هءرس سدق يبرعلا نينيدلا|
 ظ نبدلا سمشع ب طقلا مص اهتريتو ىلعو أه ضعب تحرش دقو هترعمو هقوز ىف هأادإ

 ام نسحا نموه ىركلا موتحلا مادملا قيحر هتمسو اهتحرش دقو ةئالث ىهو ىركلا

 أ ايلاف ءرس سدق شيشم نب مالسلا دبع ىديس يطقلا ىلا بسن ام عيصلا هذه ىف دجوي
 اهريغ نع ةنغم ىو ىصخم ال ام لئاضفلا نم ابفف ةعملا:موب اهررك اذا ديرملل ةيابلا |
 ام نسحاو نيرخآت لاو نيمدقملا نم قرشملاو برخملا ةمئا نم دنحاو ريغاهحرش دقو
 ! اهمدحا ناحرش اهو فئاطلا بحاص هللادبع ديسلا حمشلا حرش اهحورش نم تر



» 
 أرب راركى لوطم ىقاثلاو دبحاو مالكدنا الا ناظي الهارب نم ثحم جوزمت وهو ره مخصضأل

 ؛ هضفن تقوشتو ةخصلا هذه ىلع ر صتق مل اذا ديرملا نكلو قاروا ىفاضبا حرش دقو
 | لوا نم هنن عرشب ةعمج موب لك ىف همتخو تاريخا لئالدةءارق مزالبلف ةدايزلا ىلا |
 1 هلم عب رلاىبع رصاقملف ب بيكلاب الوغشم ناك ناف ةيافكلا هفق لاوزلا لق همتخمو رابلا ا

 أ لغتتملا قح ىف بتارملا طسوأ ردقلا اذههو ةفيص ةئامسمخ ىلع لمششنم هنم عبر لك نآف ظ

 | ةلامسمخو نيتئاعو ةلاجودرعصب اهنم ةرملا نا اهيق ركذ ىتلاةلوطملاو ةرصتخلا غيضلااماوأ
 فلا ةلاسسخيو فلا ةلامو افلا نيئامشو ًقانررتسب وف الا ةرشمبو نفلابو فلايو ا

 ا ىواسلا ناد دما يملا ا ظفاحلا عيدلا لوقو 3 ٠ افصلا دا

 | رياك صع 0 سو هيلع لا مس يلع ماسلاو ةاللا لضف ىف فل دق
 | مامالاك ٠ مهريغو ىديزلاو ىواخسلا مالك ف مهركذ مدقت نم مالععالا ءاميلعلا نم

 أدومح دسلاو ه ىواهدلا قا دبع خيشلا:». ىمتسا رجح نإ باهشلاو * ينال أ
 | لئالدلا حارشو » ي رس رفلا نابعش نبدلا فرشو ٠ يبرغملا تبان نب دمحأ و ء يف :رملأ و

 ١ ٌّى مير تيدا - أوس دنم .تنكو * 06 531 نم مه ريغو ى ىركلا وطنم

 1 يلا ىلع داما تك نم 00 توفل مالسلاو و ةالصلا هيلع 32 ريب مانلا 3
 السلا نم تاكو م هج دئاوفو لئاتغ اهف تدجوف ةدمتملا ملسو هيلع لا لص
 / هردق ةلالحو هلضف ةرثك مم هتافو « تاولضلا لضفا باتك ابنع الخ © همهم ةلضافلا 1
 | نوكسسو « لّوا ةقنتملا ىف وهو اناث كلذلب ن وكمل باتكلا اذه تعمجف © تاف امام

 | ىلع ةالصلا. بتك محا ىف قرفت ام هيف تعم نبال « لوعملا نفلا اذه ىف هللا ءاش نا هيلع
 58 مر كا سو هلع لا لصوئتا 1

 <سأ أم وملس و ؤ

 1 هنعمل ىلص ىلا ىلع ةالاصلا !يتكرغ نمهتاقن امملوق لكس وهرشملا هعم جاتحم الامات

 / هلع للا لص ىلا! ىلعةالاصلاب قلعتسامتةدعتما
 ا

 ؟ اعا شا عرج :لكأز لع مالكلاتعبشا وادحتر -1 شو لاجل 58 وفلان * وه ةمأأكد رص

 اال سو "يلحس بكام سا اذكر باسل لأ
 عمن نينا ردانلا اهبل بنالاع ريئافاهركد يت آلاةمب الا لوصالا ىوسألا

 يي نم هأابسم وهف باك ىلا ْ
 انك نم لقا امن اة نالف د لاق تلق اذا ينا ملعملو اهدححأ

 01 و ع ا ب



 ظ 0-020
 © لوقثلا عئادب نم هللا ءاش نا ىرتسو هيلع تهين ةطساولاب ناكامو ةطساو نوري ةرشامأ

 تاراشا عطاوسو © لوحفلا ءاملعلا تارابع عماوجو « لوقعملاو لوقا عئاوروأ

 لئاضن نم ه دحاو باتك ىف اذه لبق اعومج هارئال امه لوبقملا مهمالكو للا ءالوا|
 ءامسا نابب ادهوهدئاوقل دئارف نماب سان امو ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلع ةالصلا| |

 أدوجولات ارداناهرتكآو باتكلاذهلوصاىهىتا ماسو هيلع هللا لص ىتنا ىبغتالصلاب تك

 | هلضفبيل هللااهرسي ىتحةبيرقلاو ةديعلادالبلا فان اظم ريغ وابن اظم نماهططنا هعامجا رسمي
 | نه رلادبع نيد هللا دبع يبا ظفاحلل عيفشلاٍ مل | ىلع ةالصل ىف عيدبلا لو قلاىهوهناسحاو ١

 املعو فل ملا ىلع تئرق ةحص# ةننسن هو ىفاشلا ىرصملا ىواخسلا]
 ( دمحا ندلا باهش مامالل نطصملا ىلا ىلع ةالصلا عراشم ىلا افنلا كلاسمو ٠ ةددعتم
 | ىلع مالسلاو ةالصلا لضف ى دوضنملا ردلاو ٠ ىواخسلا ذسملت ىفاشلا يتالطسقلا|
 | ماهفالا ءالجو ٠ ىفاشلا ملا رجح نب دمحا ندلا باهش مامألل دومحلا ماقملا بحاصأ
 دمت هللادبع يلا ئدلا سمش مامالل مانالا ريح رت أندم ىلع مالاسلاو ةالصلا لضف ىف

 أ ةمالعلل ال ماس و هيلع هللا ىلص ىنثا ىلع ةالصلا نطاومىت ملعملا ءاوللاو ٠ ىلنحلا مقلا نب |
 دمتم اندمس ىلع مالسلاو ةالصلا ةينك ىف ماصتعالاو ذالملاو ٠ ىبفاشلا ىرضيخلا بطقلا|

 | ةفحتو ٠ ىلاملا ىطرقلا دم نب ريح دمي مامالل مالسلاو ةالصلا لضفا هيلع مانالا ريخأ
 : علاطم و ٠ ىلاملا برغم ا عاصرلا مس و لضفلايبا هللاب ىراعلل رانا ىنلا ىلعت ةالصلاىفرامخالا |

 1 رارسألا ونكو  ىأطنالا نحل لعامسا ن دمحلا ر احلا ىلا ىلع ةالصلا ف راونالا ظ

 |باهشلا ةلاسرو ٠ ىلاملا ىثوراشلا هللادع هللا فراعلل راتخا ىللا ىلع ةالصلا ىف

 || باتكو تاريخلا لداو ٠ هخامشا نع اهاقلت ىتلا ةلضافلا تايفنكلا ىف ىفاشلا ىولملا دمحا|
 ظ هندملا ليز ىفاشلا ى :رداقلا |ىدركلا دوم دنسسلا هللأب فراملل اهالكت الاصلا تايقايلا

 | ىف رابتعالاو ركفتلاو ٠ ىرصملا ىئمرقلا نابعش نيدلا فرشل ماقسالا ءافشو ٠ ةرونملا|
 | هبنتو ٠ ىلاملا يبرغملا تباث نيدمحأ خيشلا هللاب فراعلل راتخلا ىنلا ىلع ةالصلا لْضف |
 ظ باتكو ٠ يتاوريقلا لملخلا دبع خيشلل مالسلاو ةالصلا هملع انين ماقم ولع ناب ىف مانالا ]|

 لاهع دسم دسسلا هللا فراعلل لوصولا هلادارأ ْنَل لوحرلل هبا . خاتفمو لوسرلا حنف -

 | ىلاللا.ىماقلا دمحا ن ىديملا دمح : مالعألا ٠ ءاملعلل لن الدلا حورشو ٠ ىؤنلا ىنت يملا

 فراصلا حرشو ٠ ىلاملا ىودعلا نسح خيشلا اسيشو ىفاشلا لما نايلس خلاو
 دعا اندستاواصحرشو ٠ ينام, ار واقلا دعا دمسة الص يلع ىملباثاىننلادبع خيشلا هاب



 | ٠ قواصلا فراعلل ريوردلاتاواصحرشو ٠ سوردبعلا نمحر لادبعدمسلا هللا, ف راعلا ىودلا ا

 1« ايعجاو بتكلا هذه لمحاو ه باتكلا انه عماتم تاداسلا ديس ىلع تاولصلا لضفاو |

 ءايحالا خرش ىق ىدببزلا لاق عيدبلا لوقلا « اهعفناو نذلا اذه ملع ىف.اهلضفاو

 هرصت هدعب و افنلا كلاسم باتك هيليو ها بايلا اذه ىف فلا باتكن سحا هنا

 ءامسأ درس نا دعب ىواخسلا لئالا هيف لاق ىذلا ماهفالا ءالج هدعبو دؤضتملا رّدلا

 | هذه تلعج كلذلو دئاوف اهرثكاو اهتسحا هنا ناشلا اذه ىف اهملع علطا ىتلا بتكلا |

 ْ بأي لك نم هيلا اهنم.دئاوفلا لهن املع تلحدو # باتكلا اذه ناكرا ةعبرالا بتكلا |

 | كلذ ىلا تعمجو  هباها ىط ىف هترشنو # هياوبا ىف هتقرف الا هب متيم ًائيشاهنم عدا ملوأ|

 اهرسي دق ةريثكى هو ةدمتعملا ملعلا بتك نماهريغو ةروكذملاىرخالاستكلا نم اهناف ام

 | لقنا دنع امامساب حيرصتلا ينأبو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن'ةّمريو همركو هلضفب ل هللا
 1 ع« ناشلا اذه ىف هملعا باك عمجا هقيفوت نسحو هللا لضف اذه يىباتك راص ىت>ابم |

 1 نين وكلا دانس ىلع ةالصلا ىف ئرادلا ةداعس) هتسس دقو «ناسحالا ىلو للاوإلا

 ا دردع سمح ىلع لمت ةمدقملاف ٠ ةمئاخو باوباةرشعو ةمدقم ىلع هنا رو ملسو هيلع هللا لص

 | هدأ نإ ةيا ريسغت ىف لوالا بابلاو«ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلاب قاعتت ةلأسمأ]

 | هللا ىلص ىلا ىلع ملستلاو ةالصلا لسضف درو امف يناثلا بايلاو ءاملعلا نع اهنأش ىفآ

 ١ لضف ىف ءاملعلاو ءاسنالا نع درو اهف ثلاثا باملاو ٠ هيوسلا ثيداحالا نم ملسو هيلع |

 نمدرو ايف عبارلا بابلاو٠ملسو هيلع هللا ىلص هملع ةالصلا |
 | تاياكم او يئارملاك ف نالعللا

 | ةالصلا نطاوم ىف ,سماخلا بابلاو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هيلع مالسلاو ةالصلا لضف ىف
 / هللا ىلص هياع ةالصلا ءارت نم رذحتلا ىف سداسلا باللاو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ةيلعأ

 | ٠ ماسو هيلع هللا ىلص هيلعمالسلا لضفىف عباسلاب ابلاو ٠ هركذ دنع اهس الو ملسو هيلع

 واملسو هيلع هللا ىبص هنعو راو وهام ملسو هلع هللا ى بص هيلعةالصلاتايفكىف نماثلابابلاو

 : ٠اببج رختوابماور نم نك امركذ عم نيملانيدلاا ذه هما نم مهدعب نم و نيعب انلاو ةياحصلا نع :

 | ةظقي ملسو هيلع للا لص هت و رىلعمالكلاىفعساتلابابلاو «ابلئاة ىلا ايس واهدئاوف حرش و أ

 | ةالصلادناوف ىفرشاحلا بابلاو ٠ سو هيلعهّللا ىلص هيلعةالصلاراثكادئا وفريكأ نم ىهوامانمو |
 |اموةيوبتاراكدالا وةينارقلات اي الا صا وحى ةماحخلاوءاهتارمثو ملسو هلع هللا لص هيلع |

 || ىترعلا بره مظعلا هللالاساو ةَسألاءاملع نع ةيورملا # همهملادئاوفلا نم كلذ ساني



 ١02ة«
 عا 1

 للاعو هناحس ءاضرو  الوبقم هيدل هلعجمو باتكلا اذهب عفت مهب نا مرككأ]

 نيما الومشم ةرح لاو ايندلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنطصملا راظناب وهالوصوم ١

 ماسو هلع هللا ىلص ىلا ىلع الصلاب ىنلعتتةل اسم ةرشع سمخ ىلع لمتشت ةمدقملا

 (ىلاعت هللا ركذ دعب ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلاب ةءادلا ىفىلوالا ةلاسملا)
 لووييس عع جي يوب يلم جب جب ل بمس

 ىلا د اديس ىلع هلا ىلصو ةلمستلا دعب فضصملا لوق دنع لثالدلا حرش لوا ىف لاق |

 هشلا ةرابع لقنو لئاسرلا لوا اهطاوم نم نا ركذ نا دعب ملسو هبحصو هلأ ىلعو ىنالا
 ':' مالك لك ملسو هيلع هللا ىلص هل وب المع كريت اهم دصقللاو سماخحلا بابلا ىف همن ' ا[

 راك ظفل ىفو ةك ب لك نم قوحمم علا وهف يلع « ةالاصلاب وهب ادسق هقىلاعت َللاركزيا

 نم راثكالل ماننغالاو عكا عطقا وهف "ععضالصلاب مث هللا ركب هيف أدسب ال لا ىذ رما
 ْ لام هلوقب اسأت لجو زع هير ركدوم ركذل عملاو لسو هيلع هللا لص هيلعةالصلا

 أ ركذا ال ءانعم نا هلع هللا ىضر دعس يبا ثيدح نم ةعامج ىوَر دقف ]مد كل اَسفَرَو |
 | للا نيب ةطسارلا وهذا ملسو هيلع هللا يبص هل بج ام ضعب ءادالو ىم تركذ الا |
 | ىع امنا مالسالل ةيادهلااهمظعا ىلا مملا ةلصاولا معلا عيم-و دابعلا نيبو ىلاعت و هناحدتسال

 ظ مايقلاو سانلا ركشب ال نم هللا ركشب. ال ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو هيدي ىلعو هتكربب |[
 أ كلذ لجا نمو لاثمالا ىف غلبا وهف هيف لصالا ىضتشن امل عوجرلاب ةيووبعلا مسربأل
 ]| ىضتش ىذلاو لمح لكى لع ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسراىلع ةالصلا ةلمضف تناك ]|

 ظ مهللاانلوق نال هريغ قحم لاغتشالاب ىلاعت هللا ىلا برَتَس دعلا نوك وه هيفن لصالا

 سرقت ال نا د تاداسعتلا لصاو ملسو هيلغ هللا ىلص دمع قحم لاغتشا وه دمت ىلع لصإل

 ا دم ىلع ةالصلاب لاغتشالا ناك امل نكلو هناحبس هقحم لاسغتشالاب الا .ىلاعت هللا ىلا
 اس رم آلا رما لاتتما ىف لبا بي لاغتشالا ناكى لامن هللا نم ناب ملسو هيلع هللا لص أ

 لانتماىف مهف رع ناك مالسلا مهملعو هيلع مد آل دوجسلاب ةككالاملل هناحس هللا ما باش ظ
 [( ىلاعت هللأ رمال لانتم الأ و هباحبس هر مأ هفل اخ ىف ساهنعل سيلا ةناها تناكو ىلامت هللا رم

 ]| لئالدلا حراش مالك ىهتنا املس اوُسِلَسَو هلع اولَص اونَما نزلا آاي هلوق ىف

 | ةككالمادوجس ةلزنع ملسو هيلع هلا ىلص ىبا ىلع ةالصلا لعج نم هكذا ةجاحال تلف ظ

 اماو هل ةداعلا ةروص ىفوه مد ًالدوحسلا نال !رهاظ اقرف امهنب نافمالسلا هيلع مدآلا|
 | مهلا طنا ىلات هلا ركد هذ لب كلذك تسيلف ملسو هيلع هللا ىلص ىبا ىلع ة جاللصلا

 ؟ نرادلا ةداعس
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 ل ملسو هيلع هللا ىلص ىبلاةجاح راسهلغأ مم كلا عاونا نموهوىاعتو كاحبسبزاعدو

 أ مالسلاو ةالصلا هيلع هب قيلت ىتا ةمحرلاهمحرب نب ملسو هيلع هللا لص هيلع نال لطب ىلاعت

 هنن بسسس زيتا ل, دج ويبي بيلصسطعسب صبيا ١ يييدصصسيبس ل يل راب دين وديسببسسوم برب هدو صراع بازل ريدم سامو كييببطب ا حجج جومسجببسس كيبإ 49: بدسم .هديصت يو هيو. برييسمب, دل دل صعب ردم :٠ صب هسرولوو دمع جا لس يي سجات :٠ نوي ا ةيصيجسسلا ننال ووجب بسب ١ ج١ بعل ااقعا تعيب جوع بام يجب دباس مالا . تا كب جيزي :٠ نبي بعدي طف ففسسسفسس ل اسف هس نب باسل طفنل اسن لسيئإ إل اقف ل

 ْ مهلا هللا نولوق سانا نم 26 | هلصاح ام وتلا دل : عيدا لوقلا ىفلاق '

 | فلل ًاعابتا لاش ال هنا يهاظلاف ةالصلا ىف اما ًانحم كلذ فذاو ودام اندس ىلع لص :

 ظ ١ لأ لمتجت . راكتاو ةرهخلاا ثمل 5 قى اك لاذ ا
 ١ هلع هللا لص هل وق محمص دقق الا و كلذ ريغل وأ ههفاشم حدك دعو دمحم نا هلو ةيها كو '

 | ءديس ىلا اوموق دعسل هلوقو ديس اذه ىنبا نا نسحلل هلوقو مآ دلو دم دسانا للسو

 1 ف ىأسنلا دنع ثيدح ىف ىدبساب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل فيشح نب لهس لوق درووأ
 ةلالد اذه لك ىفو نيلسرملا دس ىلع ّلص مهللا دوعسم نإ لوقو ةليللاو مويلا لمع

 | ىلاعت للاب الا قيلت ال ىتلا ةدابعلا ةروصب ملسو هيلع هللا ىلص هب لاغتشالا ههف سبل اذهوأ
 ' ىلاعت هلل ماسر هلع هللا ىلص هجاّتحا راهظا ىنعا اذهو دوحسلاب مدآل لصح امك »

 1 هللا ص اع مالسلاو ةاللصلا ةيعورشم مّكَح لحا نم وه هلع همالسو هناللص يلطب :

 مه ريغو ءاسينالا ضعب ىف تنعدا امك ةه ولالا سائلا ضعب همف ىعري الث ملسو هب هللعأ

 , نا نم ىلاعت هللأ هاهحرق ةكلذ نم عنام هيلع همالاس ون اللص لطب ىل أع هل هلل هحح امدح راهطظاف ١

 ظ دعت ل ىلا ةرهأبلا هبازجسعمو ةرهاذعلا هلئاضف ةرثك عم ةيهولالا هيف سانلا نم دحأ ىعدي ١

 ١ هلئاضفو مهلئاضف نيب ةيسانم ال نمت مهريغو ءاسلا نم هريغ ىتاهوعدا دقو دحت الو
 : لامتو احبس 00 هللأ ١ ىلص 1

 يصل يبو ا سول حجيؤوجا دما

م ىوس لملد ةماقا ىلا جاتحم عباملاو كلد زاوح ىلع هحبال نيهارو ةمساو ظ
 1 الهال مدس ا

 1 ىف تامهملا ىف هللا همحر ىونسالا لاق دقو ٠ ةمدقتملا تالامحالا ةباكح عم البلد ضهن أ
نتالا ىنعا هان مالسلا دبع نب ندلا نع خيسشلا نا اممدق ىظفح ظ

 [ىفدمم لقاندسب , نا

 لوالا ىلعف رمألا لاثتما وا بدالا هواس وه له لضفالا نا لع دهشنلا ظ
 نود ل :...

 ظ ىواحتلا ظفاحلا لاق مث دم ىلع لص مهللا اولوق ملسو هملع هللا ىلص هلوقل يناثلا

 عقاولاب رابخالا ةدايزو هب أنرمأ ام ناينألا هيف دمخ ان ديس ىلع لص مهللانيلصملا لوقو ١

 نع درو ام نصي قياسلا ثيدسحلا نم رهظي ايف هكرت نم لضفا وهف بداوه ىذا



 هال
 ؤ نامامالا ق قفناو ءا كين ىلع ةالصلا اونسحا حصا وهو ةوقومو اعوفرم دوعن
 أ هللا ىلص ىلا ىلع ة ةالصلا ىف ةدامسلا ةداي زببابحتسا ىلع رحح نبا باهشلاو ىلمرلا سعشلا |

 ١ تاريملا لئالد حرش ىف ىسافلا دمت خيشلا لاقو٠ةريغو دسهشتلا ىف ملسو هيلع

 | ميس وريقوتلاو فيرشتلا ىضتَقن امامه وحجم و ىلوملاوديسلا ظفلب نامثالا زاوج حسحصلا |

 ( ةالضلا ىف لانو هكرت ىلع كلذ راثياو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اندبس ىلع ةالصلا ىفأ
 أ عام ىتؤن ةياورلا ىف وأ هب دعت ام ىلع رصتقيف ىورام ظفلب دعت ثدح الا اهريغوألا

 أ هللعهقح ىف ملفعتلاو ريق وتلاو فيرشتلا ىضتَس ام لك نا فالخ الو ىلزربلا لاق اههجو
 || حاتفم بحاص لاق و ريكاف ةام يبرعلا نبا اهغلي ىتحةفلتخم ظافلاب لاقي هنأ مالسلاو ةالصلا]]
 1 ىطومسلا لئسو ذا هدانعلاة ذه مزال نمل رهظي رسةيفق ةدامسلا طفل كرتت نا كايأو حالفلا|

 هللا ىلص ظفلت مل ماو لاق كلذ درب مل هناب باحاف ةالصلا ىف ثودسن ال ثيدح نع

 | هتيهاركل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ةيبك مهميلعت . نيح ةدايسلا ظفلب ملسو هيلع
 ةاذهلو هريقونو همطعت اماع بحق نحت اماو رخف الو مدا دلو دّسانا لاق اذهلو رخفلا ١

 كتب لوثترل ءاحذ اول آل لاق همساب ملسو هيلع هللا ىلص هيدانت ن | ىلاعت للا انامنأ
 أ نامتالا اهريغو السلا ىف هلعفاو ىل رهظي ىذلا باطلا خيشلالاقو ارب مكن ماع دك ا

 اف ايكزو در !ولا رغ ىف ةداسسلا ةدايز ةمالا لمع هملغ ىرج ىذلاو لاق ديسلا ظفلب

 مدح ام دنع افوق وو ميلعتلا جرخم جرخ هنوكل هيف ةدايزلا نم ارارقو هظفلل اعاسا دروآا

 1 تاريسملا لئالد بحاص جرد اذه ىلعو باطحلا لاق مث قورز دمحا ىدسس لاق اذكو
 أدراولا ريغ ىن اهدازو ةداسس ةدايز ريغ نم دراولا ظفللا تينا هناف هنع ىلاعت هللا ىضر
 ا دراولا ىف اهنع ىرعت ال نا ىلوالافءادالا ثمح نم اما طخخلا ىف عضولا بسحم اذه نكل
 | لاق يوفلا رمعل حامرلا باكو ىثوراهلل رارسالا زونك نم اصنحلم ىهتنا هريغو

 هللا هظفح ىئاصلا انعسش لثسو باطملا نع مدقت. ام هركّذ دعي رارسالا زونك بحاصأ
 ال ةدامع ةدامسلا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصا ! ىف ةداسسلا ةداي ز نع ىلاعت ١

 1 دتح ىئعم آلف ملسو هيلع هللا لص همظعت هنالصب دصقب امئأ لصملا نال ناب وهو تلق ظ

 اند ةدايز ىف دوضنلا ردا قرحح نا لاو ٠ ها مظعتا نيسع وه ذا ديستلا هر

 ٍ؛ | دراولا ىلع ًاراصتقا لاش ال هنا ىهالضلا ىوغللا دجلا لاَقف ةالصلا ىف اماف فالخ دمم لق
 ١ ! لاتما لضفالا نا ىلع هاش ماللسلا فعن ندلا نع ملا نأ ىلتفح ىف ىوتسالا لاقو

 أ راشرالا حرش ىف هيلا تلم ىذلا وه اذعو ها بحتي يناتا لف بدالاكلوسوا رمال
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 هناكم ثيِث نا هما رخأتق ساما موب ركب وباو ءاامل ملسو هيلع هللا ىلص هنال هريغوأ]
 نبال ىنبني ناكام هلوقل ابدأت هلمفامنا هنا هل ىرياف كلذ نع غارفلا دعب هلأس مث لتغ ىلفأ
 اذهو كلذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىثا هرقاف هللا لوسر ىري نيبمدقتب نا ةفاحق ىلا

 مزحلا مدع ملع ىدذلا سمالا لاشتمأ نم ىلوا بدالا كوليسنا ىلع ليلد ىا لباد هبف

 ]| اودر ةفنحلاو ةسعفاشلاضعب ناو هشلاطاواهكرتب ىتفا هنا ةسست نا نعتيأر مث هتضقب |

 ًافوق وم اعوفرمدوعس نبا نع دروو كلذي قيقحوهو هيلع عبنشتلا ىف اولاطاو هيلع
 | وهو نيلسرملا ديس ىلع اهيف لاقو ةيفيكلا ركذو مكسب ىلع ةالسصلا اونسح حصا وهوا
 لسد هلع هللا لص هركذ نم عم ب دالا لاق هنا ىلحلا لالملا ققحلا نعواهج راخو ةالصلل لماش

 هتدايسو ذاعم نيدعس ىا مديسملا اوموق نيحيحمصلاثي دح,فف ديسلا ركز اعزش بولطم
 ةدايزو هب انرصا اع نامتالا همف دمج اندس ىلع لص مهللا ىلصملا لوقو ندلاوملعلاب

 ىهنلا قباسلا_  يدحلا نم رهظب امفهكرت نم لضفاوهف بدا وه ىذلا عقاولاب راخألا
 مرح ضرعم ىف روكذملا باتكلا رخآ ىف هاكحام كلذلهب لدتسي امموتلق رجحنإ مالك
 هيبت باب. نا ىلاعتهّللا رمأ لاق هنا ةالنق نع هتيتكو همساب سو هيلع هللا لصهئاربأ

 ملسو هيلع هللا لص لاح لك ىف نسحدبيستنا قملاو.دتوسي ناو مظسو لجس ناوأ|
 00 ةدحاوةالص فتححصلاتااورلا عج كح ىف ةثاثا ةلأسملا 000
 | لوقف ةححصلا ثي داحالا ىفام عمجم نا ىنبن ىووتا مامالا لاق دوضمملاردلا ف رجح ن؟لاق
 ] لآ ىلعو مهاربا ىلعتيلص امكهتبرذوهجاوزاودمت لآ ىلعو ىمالا ىنلا دش ىلع لص مهلا

 ش٠ ىلع تكراب امك هسترذو هحاوزاو دم لا ىلعو ىبالا ىلا د ىلع كرابو مها را
 لص قدمح دع راكذالا ىف داز دمحم ديمح كلا .نيملاعلا ىف مهاربا :لا ىلعو مهاربا

 أ ءاسشا هتاف هناب ضرتعاو كراب و ىف ىمألا ىنلا ىواتفلا ىف طقساو كلوسرو كدبع طقف
 ]| هتمرذو دعب هب لهاو وحنو هجاوّراو دعب نينمملا تاهماك هيلع ريزت وا هدازام لثم
 كرابو لبق دمج ديمح كنا وحمو ىلوالا ىفنيملاعلا ىف وحم وك راب و فكلوسرولدسكوأ]

 ]| ىذمرتلا نع اهدورول دهشنلا رخا مهعم انيلع لصو هرخآ ىلا دم ىلع محرتو وحو
 ]| مزاتسي ىمفلتلا ناب ًاضيا ىلاعت هللا همحر ىووللا نعرم ام ىعرذالا ضرتعاو هريغو

 | تاياوّرلا لكاب ينأي نا ىلوألاف دحاو ثددح ىف ةعومجم درت مل دهّتلا ىفةفص ثادحا ||
 هلوق ىف هيلع ضارتعا ةعامج نيزعللو ةلبانْلا ضعبكلذل هقبسو ةّرمتبن املكلوقيوأل
 || ةيشاح ىف هيلعهتددر نيتا ورلا نيب عمجيل ا( ريثك[ ريك ًاملظ ىسفنتملظ ينا لوقي نا ىنضشأ]



»> 
 ىوونلا هركذ ام ءاجتأ ةم كل رهظمل انه هريظن رضحتساف فوقولا ثححبم ىف ماضيالا||

 دهعتلا ىف ةدراولا ثي داحالا عمجم نأ همزلب هناي ىوئسالا ضارتعاو ىلاعت هللا همحر

 ةمكالا نم دحا لقي مل ثيح تاًآرقلاو انه ام نبي ام قرفغنو بابعلا حرش ىف هملع هتددر
 رعتلا دنع مهضعب هزاحا ناو دحاولا فرحلا ىف ةفلتحلا ظافلالا عمجم ةوالثا بابحتتساب

 اهريضتانل عرشب ملف ةدراولا ةيفنكلا ىلع تاآرقلا ظافلاب نامتالاب نودصتم اناب نرمتلا]]
 )| نيب ملف اهظافلا سف نود اهطظافلا يتاعم تاذلاب دصقلا ناف ةالصلا ظافلا وحن فالخم

 هميظعتةدايز وهو كللذ نه ٍبولطملا ىنعملا ىف ةدايز هف ام لكب نامتالا انل عرشو كلذ

 ندراو نيظفل نيب ناكىتم هنا رهظي ىذلاف كلذ ررقت اذا ه هريقوتو ملسو هيلع هللا ىلصأل

 ناو امهم لكب ىنارخألا هدش ال ام لكدافانافالاواذهو اذ يتأي نانيريخ فاد

 رثوا الاو ةحص ايوتسا نأ هكا ذه ةدانزلا ديف مب ىلا ةدايزورخ آلا ىنمم امهدحادافا
 ماسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ىق دراولا ظفللا ناعتي ال هنأ امهذم نأ ملعاو حيحصلا

 | ماسو هياع هللا ىلص اذكو دم ىلع لص هللا ىنكي لوالا ىلعف نيمتب لبقو ةالصلا ىف

 | ىزجم ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلعةالصلا فال دك 1 ريا ظفلب ءاعدلا نالأ
 6 نمو دراولا ىثعم ىف سييف ىلامتو هناحس هللا ىلا ةالصلا دانسا هف سبل هنآل اقافنأ]

 هللا لأسي لب كلذ نعرصقت لاسملا هن ره نال دم ىلع تءاص يكد ال ىروباستلا لاق

 هللا ىلص هيلع ًايلصم سلا ةممستو لاعت ّللاوه هققح“ ىلصملاث ذكاحو هملع ىلصن ناآإ

 راشا ىتلا ةراصااو دوضنملا ردلاة راع تهتنا هملعهللا نم ةالصلا هلاّوس نعزاج لس و هيلع

 ةراتحلا ةعدالا نموىوونالوقدنعهل رقه كسانلا ف ىد ونثا حاضيا ىلع هتيشاح ىف اهلا

 ًاريثك املطظ ىسفن تملظ ينامهللا راثلا بادعاق وهئسح5 رح . آلاىق وةنسحاشدلاىفانتا مهللا

 املظ هلوق محرلاروةغلاتناكلا ىنحراوثلدنع نم ةرفغم ىو فغاق تنأ الاب وندلار فش الهناو ل

 نيتي ةلنرح هنال ى ا مهني هئاعد ىف ع مجم نأ ىنيف فنصل لاق ةذحوملاب وةثلثلاب ىورآري :

 قطن هنوك نعهجر خم ال طامتحالل دراولا ىلع ةظفل ةداي زو ملسو هملعهللا ىلصهب قطنامم قطنلا|
 اوه اص هنال ةنسلاب نابتا هركذ اممف سيل ةعامج نبا لوق مقدن كلديو دراولاب |

 | دراولاب ذئنمح هقطنل ةدحوملاب ةرمو ةثاثلاب ةرم وعدي نا ىنش ىذلا امئاو امبم قطن ملإ

 ةعامج نا هركذام فالح ةّرم لك, ىت انش دراولاب نامتاهبق فنصملا هلاقام ىلعف ىهتتا ان |

 لمحتبو كلذ ىلا جاتحم ال تلق ناف نيترم لك رم ةرم ىف الا هب نامنا هف سبل هتاف
 ]| ناو ةنْس لكب قطنلاف امهم لكب قطن ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىلع نيتاورلا فالتخاإ]



»:( 
 3 لمتحم وه تلق ةرم اذهو ةرم اده لوش نا الو عمجلل جاتحم الف ىرخألاب قطش مل
 ىهتنا | ادب ناك ناو ىنعملاب نيتاورلا دحا نا لامتحال طقف طوحا ءاركذ ام نكل
 لاق دقق مقلا نبا ةمالسعلا وه دوضنملا ردلا ةراصع ىف هلا راشا ىذلا هلبالا ضعبو

 أ ىلا راكذالاو تاوعدسلا هده ةدعاق ركذ ىف رشاملا لصفلا ايفالا ءالح هباتك ْف

 ! ةيعدألا عاوناو ةالصلا ىف تادهشتلا عاون :أ و تاحاتفتسالا عاوب :اك طفت عاونب تدور

 أ هذه هنو دوجسلاو عوكرلا نم نالادتعالا دع راكذالا | عاوب :او اهظافلا تفلتخا ىتلاإ

 ١ قنرخأتملا ضعب ؛ كلس دق ملسو هيلع هللاىلص ىلا ىلعةالصلا ف تيور ىتلا ظافلالا|

 ةفاتخلا ظئافلالا كلت نيب مجم نا هل بحي ىعادلا نا وهوابنعب ىف ةقيرط كلذأ

 ]| هنع هللا ىذر قيدصلا ءاعرب ىعادلل بحتس هنا ىأرف اهمف لاقي ام لضفا كلذ ىأ رو ظ

 | اريك اريك ًاملظ ىضت تملظ ىنا مهللا لوقي نا اريثك ًاملظ ىسفن تملظ ينا مهللا |
 ىلعو دمع لا ىلع و دمت ىلع لص مهللا م اسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلع ىلصلا لوشو]

 لإ ىلعو ميهاربا ىلع تيلص 6 هترذو هجاو.: : دمحم لاو ادم م>ر راو هت ردو هجاوزا|

 3 ملسمت تنك نا مهللا ةراختسالا ءاعد ىف لوشو ةمحّرلاو ةكرلا ىف كلذكو مهاربا

 كلذ وخحنو هلحاو ىرصا لجاعو ىرما ةقاعو ىئاعمو ىنيد ىف يل ريخ رمآلا اذه |
 | ةبعدالاهل عمتجتل و ىوارلا هيف كلش اميف انقل سو هيلع هللا ىبص ىبلا ظافلا بصل لاق ْ

 اهدحأ هوجو نم فيعض اذه رلاقونورخا كندىف هعز نانو اهظافلات فاتخا اممترخالا |

 | اهدرط نا ايحاص نا يناثا» .نيفو ملا ةئالا نم دحأ املا قس هب ل هلدحت دوغ ير مما

 ظ مسمج دهششا ل و تاحاتفتسالا عاوبا عسمج محامتمس ل ١ ىككلصملل د بحشسل ل همزل ا ٍ

 / لطابادهو هنق ةدراولا راكالا عجم دوحسو يوك اوس ناو تادهشتلا علوا

 اهدرطب مناوةعدب وهو ملل لها نم دحأ هنسحتس ملو سنا لمح فال هناف اق |

 |معمجم نا يلاتاو ىلصملل بحتسي نا هل ىبش اهحاس ن ١ ثلاثا» نيلئامم نس قر ةوضقاتتإ

 55 : ص
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 ه راضحتساو اب مبطاحاو ت 'ارقل علو د١ اظمح كا ب معدستا اح 0 ً لا لش امئاوأ :

 | نوقفتم نيملسملا نا مولعمو اولاق اهجراخو ةالصلا ىف ةوالتلا ىف ةعوتتملا تاآرقلا نب ْ
 ردي و ةدانع ةءارق أرق اذا اهجراخ الوةالصلا ١ ىف ىراقلا ثالد بحتس ذل هنا لع[

1 

 لاك و ف عيرتلا لب سومه نبل مهي اتاك وف : اذه عمو ىر اقوا

 ا ىاذلا اذكو كلذ زاح ةرمادسيو ةم اذهب ارق أ ءاش نأو رءاش فرح ىاب أرانا| ٠
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 «ؤ
 هللا ىلص ىبلا ىلع ىلصملا كلذكو كلذ زاجح اريك ةيسصو ًاريثك ًاملظ ىضن تملظ لاق اذا
 دهشتبدهشتءاشناف دهشتاذاكلذكورخ آلا ظفللاب ةّمو ثيدحل اذه ظفلب ةسملسوهيلع

 كلذكوةهئاعدهشتب ءاشناورمح دهشتب ءاشناو سابعنءادهشتب دهشتءاشن اودوعسم نا |
 ىضر رمح حاتفتساب ءاشناو ة ربره يبا ثي دح ءاشن او يلعب دح حعتفتسا ءاشن ا حاتفتسألا ىف
 هسأر عفراذا كلذكو ةّرم اذهو ةرص اذهوة ّيم اذه لمف ءاش ناو نيعمجا مهنع هلل

 ْ بحتس الو دملا كلو انر لاق ءاش ناو دما كإ انبر مهللا لاق ءاشنا عوكرلا نم
 | عاونالا زاوج ىلع ىهفاشلا مهم ةمئالا نم دحاو ريغ جيتحا دق ودلك كلذ نب عمج نادحادل
 | ىنلا نع مهريغو ننسلاو حبحصلا بامساءاورىذلا ثيدحلاياهوحن وتادهشنلا ف ةروثألا |
 | ملسو هيلع هللا لص ىلا زوجق “فرحا ةعست ىلع نآرقلا لزنا لاق هنا سو هيلع هللا ىلص |

 . | ىف عورشملا نا مولعمو فاك فاش هنا ريسخاو فرحالا كلد نم فرح لكب ةءارقلا
 ]نا عيارلا ٠ نولعش ةباحصلاناك©عمجا ليبس ىعاللدبلا يبس ىبع فرحالا كاس أرب نا كلذ ]

 نا اما لب دحاو نا ىف ةفلتخلا ظافلالا كلت نيب عمجم مل ملسو هيلع هللا .ىلص ىبللا

 ]أ دوجسلاو عوكرلا راكذاو دهشنلاو حاتفتسالا ظافلاك ةرص اذهو ةيماذه لاق نوكب
 || اذهو ةرم اذه لاش لب امهني عمج ال نا ىفتقي ملسو هيلع هللا ىلص هعايساف اهريغو
 ]| اهضعب ىعادلا دنع ممجرت ناف لاق ظافلالا ىا ىف كش دق ىوارلا نوكي نا اما و« ةرم

 | عون اذه ناف عمجا هل عرشب ملو اهئب اريخت ناك اهضعب هدنع حجرتي مل ناو هيلا راص
 | دحاو نأ ىف ظاسفلالا كلم ني عملا دوعبف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع وري مل ثلاث |

 لصف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةعباتم دصق هنال لاطبالاب ىعادلا دوصقم ىلع
 ] ثاش ىوارلا ناف ةراحتسالا ثيدح ظافلالا د! هن حجر ام لامو 55 هلعشت مل أم

 || نيد ىف يل ريخ مالا اذه نأ مام: تنك نا مهللا ملسو هيلع هللا ىلص ىنثا لاق له
 ]| ظفللا ححصلاو ىرصا ةققاعو لدي هلجاو ىرصا لجاعو لاق وا ىرصا ةيقاعو ىنشاعمو
 ! ىئثاعمو ىنيد هلوق نومضم وه هلحاو سمالا لحاع نال ىرما ةيقاعو هلوق وهو لوالا

 1| شامملا ركذ فالخم رراركت هلجاو رمالا لجاعو شاعملا نيب عملا نوكمف ىرما ةقاعو]
 نع تيئام كلذ نمو هلجا.ةقاعلاو رمالا لجاع وه شامملا ناف همف راركت ال هناف ةبقاعلاو |

 هنتف نم مصع فيهكلا ةروس لوا نم تايا رشع أرق نم لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 | نم مهضعب لاقو فهكلا ةزوس لوا نم مهضعب لاقق هيف فئتخاو ملسمءاور لاخدلا
 ىف نال فهكلا ةروس لوا نم لاق نمل حبجرتلا نكل و حنحصلا ىق اهالكو اهرخآ



#١ 
 هيلع |ورقاف هومتي أر اذاف لاحدلا ةصق ىف ناعمس نب ساّونلا ثيددح نم ملسم حب حبحصأل

 لوا نم رشملا ىور نم نا ىلع لدي اذهو كلذ ىف فاتخم ملو فهكلا ةروس اوفا /
 ىنعملا وه امنا دوصقملا نأ سم ان. ٠هظفحم ملاهرخا .| نمىور نمو ثيدحلا ظفح ةروسلا]

 نيب عمج الف دوصقملا لصتح ني رابعلا ىدحاي هلع ربع اذاف هل هيدؤم ةراصب هنعريصتاو؟ |

 |لدبلا نيب عملا بحيتسي الف رخآلا ىلع لدي نيظفللا دحا نا سداسلا٠ ةددعتملا تاراسلا
 متن | ننامالكى هنا معا ىلاعت هللاو لاريا اهل ىتلا تالدملا ىف كلزبحتسي ال ماعم لدملاو] |

 ٌ ىف ىطوسلا ظفاحلل هقتلخللا ريش ءامسا ُْى هقشنالا ضايراا باتك ىف 2 ؤيام ترو

 ىنلا نع ىلصملا ربع ول ديهمتلا ىف ىونسالا لاق (ةلأسم ) هللا همحر لاق ىنلا ظفل حرشأ |
 هللا لوسر ادم نا دهشاو هلوق ىف لوسزنا نعو يبا كياعمالس دهم ىنهلوق ىفآ |

 ىلا نعربعاذا اماو هلاسرلاواة وشاي رارقألا ت اوفل ىكي كب الهنا ثاش الف دا وا ظ |

 ْ لبلدي ةسقيقوت راكّالا ظظافلا ا نال ًاضيا كي ال هنن مهمارك 0 لوسرلاب '

 هحرخا ام وه ءأربلا ثيدحو ىطوسلا 3 انا حمحصلا ىف موت اءاعد ىف ءاربلا تي دحأ |

 | اذا ملسو هلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع ه ريغو تاوعدلا باتك ىف ىراخحلا |
 (أتملسا مهلا لقو نعالا كقش ,ليع عحطضأ م * ةالاصلل :اأوضو اضوتن كمعجشم تنناإآ

 ْ كس ىجنمالو ًاحلمال كلا هضروهصركملا ىريطظ ت ًالاو كملاىرما تضوف و كلا ىش |

 | ظ أ نيلعجاو ه ةرطفلا ىلع تم تم'ناف تلسرا ىذلا كادي وتل زتاىذلا !كباتكب تنما كللاالا

 خلاه هتلسراىذلا كاسنب واللا تلسراىذلا كلوس رو نهركذتسا تلقفلوقئامرخآ ظ |

 هللا لص هدر ىف ةمكحلا ىف لق ام ىلواو ىرابلا حتف ىف رجح نا ظفالا مالسالا |
 صئاصخا#لو ةيفنقوت راكذالا ظافلا نا ىلا لدب لوسّرلا لاق نم ىلع ملسو هيلعأأ

 ىرزاملا رامتخا ادهو هب تدروىذلا ظفللا ىلع هلففاحا بحق سامقلا اهلخد, ال رارساو |

 هذهبهملا ىسوأهلعلو فور اكلي ءازلا قلعتي دق وهف ورحدراولا ظفللا يلعهمف رصتقيف لاق

 | عاج نبأ زعلامالكل قفاوملا مقلانبام الكدي ب اضياوهو هااهف ورحب اه وادا نيعتف تاملكلا |

 الوا هلع ةالصلا ىف ىف ةدياف هل له ملسو هيلع هللا ىلص هنا ىف ةعبارلا ةلاسملا

 أ ةداضقملا حوصن ىلع ال الدل ىلصملل امرا عمس لاق دوضنملا ردلا ىف رحح نبا لاق

 | مم ىهف ةميركلا ةطساولل مارتحالاو ةعاطلا ىلع ةموادملاو ةبحلا راهظاو ةمنلا صولخو أ
 |يجاولا هركش ءادا نم اهيف امل ناميالا بعش مظعا نم ًاريقوتو ملس و هيلع هللا قنص هلا

 |ةتتقح هسفنل لمكمو عا عاد ىلصملا مقل معلب زوفو محلا نم اتاجحن نب هتنم ملظعل انيلعأ



 | ىف ركاذلا وهف انل ىلاعت هللا راكداب هركذن امنا انألو انملع هللا لص هيلع انلص اذا انألإ
 أ لسوهيلع للا لص هيلع ةالسعلا فنا لصالا ولاق ءركذ نم رثكائيشبحا نمو يتلا ١
 ظ وهو هماغناو ىملاعت هللا لضفل ةياغأل ذأ هيف هباحرد ةدايزب ,هل رمام ةدايز ىلطب هل دن

 ١ نأ عدب الق لضفلا جراعمو برقلا تارضح ىف ىقرتلا مث : اد لازدال ملسو علا هس )

 هلرمام لوصحم عصملاةريافوءاسهتناالو ل ةياغال كلب فتادإ زهتما ةالصب هل لعخنأ
 | هتاللص نع دل يسم لا لامكلا لسصح ىلع هثحو ههسسشن كلل زب وا راامتا ىلصملا ىفةريافلارصح نمو
 | هللا اموا 5 كلذ دازا نمو اهنم ماسو هيلع هللا ىبص هل لصحت'ةرياف نعاهولخ دريإوأ
 | روهنملا ثيدحلا قلو ملسو هيلع هللا ىلص وهو فيكو دعب أو ذش دقف مهضعب مالك |

 1 ةلسسولا ىل لأس نف وع انا نوكأ نا وجراو دبل الا نوكت الاهنافةلمسولاىلهثلااواس من
 1 0 اص هكر مو لبق لاق م ةماسقلا مري قعافش هل تلح

 ْ نإ. مهرلع لَصَو العو لج ةلوشب مهملع ةالاصلاب هرمأي اهم مهضوع تح
 لا شدلاو تاليصلاباتكى لاق ءافنخلا كلاسم ىفو "ل َنَكَس
 ا بجووادق ناك ناو امهريغو ةعفرلا ةجرتلاو ةلسسولاك ثيداحالا ىف ركك امىا كلذ هلأ
 | ىبنت لادارعلا هد و امد بمحشساق هما نم داععأ هماع ى زصأ : !نوكي نا لمتحم هلك كلذ ىلاعت هللا

 | اذهلو بتارملاو تاحردلا كلل نم ءىشث لك ىف ءاعّدلا كلذ ذب سو هيلع هللا ىلصأ|
 دا : ىلاصت هل ١ ىلإ | اه راثكا ب رقس و هقحو هتحاحم ءاضق أمم ءاصش اممهملع ةالصلا تناك

 |نيحاصلا ةالص هب هملاعمو م اسو هيلع هللا ىلص هناحرد ىف ديري هللا نا ىف ةلاحتسا الودعب ظ

 9 تاراصلا ها ناك ه_ريأ رم دعو هرأوت نم مها وسو مه ماعرب فعاض و و هداعو هتكنالم نما

 اق دكراملا نبدمح | ةمالاعلا لاقو هأ مهفاف للقتلاو صقلل هلباق الو ههانتم ريغ ةيلالا |

 ا وا هملع انتالصب ملسو هيلع هللا ىلص ىنا عفتي لع تلق زرالا باتك نم ثلاثلا بانل!

 | ىضر غابدلا زيزعلا دبع ىدمس ىنعي لاقف اهف ءاملعلافلتخا دق ةلآسم هذه ناف عفتني الإ

 اانل هللا اهعرش امئاو ملسو هملع هللا ىلص هذ عقن دصقب انل هلاحس هللا اهعرشب مل هنع هللأ |

 ظ مح رف ةعارزلا ف صرا اهغلش ال ةعرك ضرا ىلا رظنف دسع 3 نك ةصاخ انعفن دصق |

 كلذ مهطعي مو هه نودنس مدلك رزلا نوكي نأ ىلع ضرالا كلت مهاطعاف هدسع

 ةاداوان هلكاهرجاف ماسو هيلع هللا ىلص هيلع انتالص لاح اذكهف ةكرشلا ىلع

 ظ عى ةلزتع هارت ملسو هلع هللا ىلص هرون لصتاو نامحألا ضعب قاهرجا رون ٠

 نرادلا 6 داعس و



 مة ١
 / ىزلا ناعالا لجال صامتا ةطاق نينمؤملل هباثا روجالا نال ريغالا هلصا ىلا مم عبارأ

اتا روجالا تراصف مالسو هيلع هللا ىبص هرون نم وه انا مف ىذا ناعالاو بف ْ]
 (ةَ

 عم طسخلا رحبلا الا تاسوسحلا ىف هل لائم الو ماسو هيلع هللا ىلص هنم اما انث 1

 دف رحبلا ىلا عج راذاخ رحلا نم راطمالا ءام ناف رحب ىلا ل ويسلاب تءاحاذا راطمالا]]

 عفش ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع لدتسا ءاملعلا صعب هع ناف تلَقق رحملا َْق دآز هيأ كاقي ظ
 1 ُْق 2 نادلو و ةم دا نم لس و هب هيلع هللا ىلص هل لصاحلا عفنلا ىلع ايهساقو ابل

 كلذكف فورلغلا ىفهيلاةلومحلا هكاوفناو معلا عفت سو هيلع هللا ىلص ءاامكف ةنلا
 1 كانه لاو فورا ناش قى هنلا ةلومحلا روحالا وار اونالاب ملسو هم هلع هل هللا ىلص عفت _

 | ىنهتلاحري زن الولاق فورحلا ةلماحلا ها هاوقالاب عقو انهو فوراغلل ةلماحلا ىديالاب مقود

 1 مهن نمو هنعدللا بدلات سايق عت وح ةنجا وسو هيلع هل |ىلص هتلاح ىلع ام اندلار رأ 1

 | ءرون نم اهيف ام لكوةنما لب سو هيلعهللا ىبصم روثنم مهامئانادلولاو ةمدخلا كلثل
 | هل نيثابم ةمدخلا | كئاوا ناك ول نأ ملاعلا اذه هلاق ام حصي امئأوو ملسو هيلع هللا يب
 2 لاق اق ١كلذك سيلو ملسو هيلع هللا ىلص هل انيبابم انتاما دوك ملسو هيلع هللا ىلصإ

 1 هلع هللا | ىضر لاق ٠ حارتسا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا وه بقلك ملع اع نمو هنع هللا ىضر 1

 1 هروص ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ىلصي نا دارا اذافتاريخحا لثالد ارش لحرلا ىروأإ

 | ريغو دومحما ماقملاو ةعيفرلا ةجردلاو ةلسولاكهل ةبولطملا رومالا روصو هركق ىف
 هركف ىف ردقو ىلاعت هللا نم اهل ًالاط هسفن روصو ةالص لكك ا ظ
 نلث ىف عقبف بلاطلا اذه دي ىلع ملسو هيلع هللا ىص هيبنل كلذ نطميو هيج هللا نا|
 :ءارقلا ىفديزيو رشبتسيو حرفيف ملظع عفن ملسو يلع هللا لص ىنلهنم لصحملا بلاطلا
 | عوشخ هيرتعيو هبلق قورع نم هح راخ امم سحنو هبوص اهب عفربو ةالصلا ىف غلاسو

 مظع ًاطخ يلع نظلا اذه ىف وهو ةلاح اهفوف ام.ةلاح ىف هلا نظيو ةمدظع ةقر :ه.لزتوإ
 هنظيو هركف ىف هروصو هنظ امم“ةقلعتم اهنال ىلاعت هللا نم « ءىتث ىلا هذه هتالصب لص القأإ

 | سفن ىف قح وه ام هناحبس قلاب لسصتي امئاو هناحبس قحلاب قلعتي ال لطابلاو لطايأ
 وهف كلذ كح ناكام لكف ىعألا سفن ىف هآرل هرصب حتف ول صخشلا نا ثمحم سمالا

 قلعتإال لطابلاو لطاب وهف هرب م هرصب ناسنالا حتف ولام لكو هناحبس قحلاب قلعتم

 || اف ةميظنلا ةق آلا هذه نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصملا رذحملف هناحبس قحاب

 ةاحبس هلا نم ل ةلصاحلا ةوالحلاو ةقرلا كلت نأ نوشظيو اهل نوشفتم ال سانا زثكا :
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 «و
 ا ىبني امئاو دعب ىلع هدب اهب مجدي زو هلاجبس قتلا نعاهب مهعف ديل ناطيشلا نم 0

 8 ماهرون لعتني ذئنمحو ريغال ةميظعتو ملسو هيلع هللا ىلص هتحم قماخلا نوكي نا

 و اذكو قس امهرجا صتنيو ابوجحم نوكي هناف دملا عفن اهملع لماحلا ناك نا اماو تسل
 | قلاب قلعتس ال ذئنيح هتالص ناف ملسو هسلع هللا ىلص ىبلا عفن اهبلع لماحلا ناك نا

 | يبرعلا نبا مزارح ىلع خبشلا ةمالعلا لاق و »ها قفوملا هللاو سس امك هيلا غليس الو هناحسم
 | يمابلا يبا ىديس ضيق ىف يالا يهاوج تكة اخ ىف فلا هحر يمافا نا ار

 ىضر ناخاف ملسو هيلع هللا ىلص هل باوثلا ءادها ناب نع هنع هللا ىضرهنل اس يناحستلا

 دف البصتتو ةلخ قلخلا عم نع ىنع ملسو هب هيلع هللا ىلص هنا ملعأ هلوقب هنع هللا

 ا اميوالوا هيرب ملسو هيلع هللا ىلص هل لامجالا باوث مءادهاو هيلع ميتالص نعو ًادرف

 | نكع ال ةناغ ىف هيلع هللا ىلص هبر دنع كلذ ىت وهف هلوطت لاكو هلضف غوبس نم هحلم

 | ناحبس هلوق كلذل دهشي ةداسفا وا ةدايز هريغ نم اسهعم بلطي الو اهلا ءريغ لوصوأ

 1 هفصلا هايم ىلا نم درو ناو ءايطملاادهو لور كبَر تلد فلو ىلاعتو

 ]| ىع ىتلا هياذلا نعالضف اهرغصا لوقلا كررت ال ةياغاهل ناق ددملا ةدرقلا ذخأملا ةلهسلا
 : هلشارم لع ضشو ةتيوب ر هدس ردق ىلع هلضف نم هع ىلاعتو هناحبس قحلا نافاهربكا

 أ الة نم درب ءاطعب كنظ امو هذنع هتتاكمو.هتوظح ردق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 ئ لوقعلا لمحت ف يكو ءاطعلا اذه ردقي فدك اضيا اهعسو ردق ىلع هتمطعو امل ةياغ
 هانغف هبسارم لقاو امظَع كسلمت يلا لضف نكَو ىلاعتو هلاحس لاق اذهلو هتعس

 | لخو نم هلل لمعي لماع لك ةعاسلا مامق ىلا هنعب ندل نمويأ" ملسو هلع هللا لصألا

 ل سلف غلب امااغلاب هلمع باوث لثم هل نوكي ملسو هيلع هللا ىلص هتلاسر قوط ىف
 أهل دح ال ىذلا ىنغلا كامك نم اهنف امل باوثلا اذ ةدايز ىلا ةمترملا هده عم حاتحألا
 اريك ألا ضيفلا نم هءارو اع فيّكف ملسو هيلع هللا ىلص هالغ بئارم رغصا هدهو

 الازاو مهنود نم الضف باطقالا لوقع هلمح قيطت ال ىذلا رطخالا مظعالا لضفلاو
 ةلالو ملسو هلع هللا ىلص هيلع نيلصملا ةالص ىلا ةجاح هل تسيل هنأ ماعافاده تفرع
 باوتلا ءادها ىلا ةجاح هل تلو ملس ومهلع هللا ىلض اه عفنلا أ لصحبل مهل تعرش

 هلأ امهوتم لمعلا باوث بالا اذه ىف هل ىدهملا لم امو لامعالا باوث هل ىديب نمثأل

 0 : . || هلوط رحم ىف ملق ةطقن ىعر نكالا امقن هب هل لصحم وا ملسو هيلع هللا ىلص هب هدير
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 حبلا اذه دم هنا امهوتم كلزك هقمعو كلذك هضرعو ماع فلا ةئام رشع ةريسم
 ازاو هبق ديزت نا ىسع امو هطقتلا هدبم رجلا اذه ةحاح ىاف هديرو هطقنلا كلش

 | ةاللصلاب ىانعلل هللا رما نا ملعاف هب ردنع هنولغجو ماسو هيلع هللا ىلص ءانغةيتر تفرع

 ظ ولعو هيدل هتترم قوقشو هدنع هرادقم ولع مهقرعيل ملسو هسلع هللا ىلص هيلع

 هللا ىلا لسوتلاب الا لماع نم لمعلا لبق ال هنا مهرخبل هقلخح عيمج ىلع هئافطصا

 هب لسوتلا نوو هيلا هجوتلاو ىلا مت هللا نم برقلا بلط نش ملسو هيلع هلثا ىلص هبل

 ابجوتسم ناكةباطخ عيرشت نع ريدمو هبانج ميرك نع اضرعم ملسو هيلع هللا ىلص
 الو هلمشخ رسخو هيعس لضو دعلاو ورطلاو نمللا باتو يضفلاو ظخسلا ةياغ هللا نم
 ٍلاثتماو ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هبالا هللا ىلاةلبسو
 آهير دنع هراذاقم ولعب انل فيردت اهبق ملسو هسلع هللا ىلص هيلع ةالصلاف [ذاف هنعرش
 اذه ريغ البلاطملاوتاهجوتلا عيمج ىف ملسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلاب انل ملعت اهو

 ءادها اماو ىنغلا لامك نء اس ءانركذ امل كسو هيلع هللا ىلص هل عفنلا مهون نم

 | برضي رخآ الاثم لقعت مثالوا ىنغلا نم اًنركد ام لقعتف ملسو هيلع هللا ىلص هل باوتلا
 ىف يتوا دق ةطلسلا محض كمل ميفع كلا ملسو هيلع هل ىل هل باوتلا ادحال

 | ءامسلا نم ابفوطو اهضرعةنازخ لكاهردعل دح ال نئازخ لومتم لك نم هتكلمب
 |اهريغوا اعورز وا ةضق وااهز وا اتوقاب ردقلا اذهىلع ةنازخ لكةأولممضرالا ىلا

 دتشاو كلملاب عمسف هاسسد نم نيتزيخ ريغ الثم كلمعال اريقف ردق مث تالويتملا نم
 || كلملاو ابحبو هل امظعم نيتزيْلا ىدحا كلملا اذنه ىدهاف هلق ىف هل همظعتو هح
 هل دح ال ىذلا ىنغلا نم هبق وه ال لاب هنم عقن ال ةزبخلا نا كشاالف مركلا عستم

 |ةباَغو ريقفلا رقف ملع «ءرك عاستال كلملا مثءاوس دح ىلع اهمدعو هدنع اهدوجوف أ

 رثكاىلعردكو إو كلذ لجالالاةزيخ اهل ىدهاامهنا وهيلق هميظعتوهبح قدص لع وهدهج ظ

 هميظعت لحال هتيدهبو ريقفلا نم كلر رورسلاو حرفلا رهظي كلملاف هل هادهال كلذ نم
 ءاطعلا نم هردق رده ال اع : ةزيلا كلتىلعستيو ةزيخلاب هعافشا لحال الهح قدصودهل:

 ,ردق لكلا برضو ردقتا اذه ىلعو ءزيخلاب عفنلا لجال المظعتلاو ةبحلا قدص لجالا

 مركو مدقث دقف ملسو هيلع هللا لص هنع ءانغ امأو ملسو هيلع هللا ىلص هل باوثلا ءادها

 هيلع هللا ىلص هتباثآ اماو ملقلا ةطقنب هدادماو الوا روكدملا رحبلا ةمظعب للا برض ىف

 ىضر الما نم يهنأ مالنلاو روكذلا كاملا ةزبخلا ءادهإب ل لتلا ركذ دقق ملسو ظ



 ظ هتاكريباضفتو ةنع هللا ىض ريناجمتلا سابعلا بأ ىدنسم الكنم ىناعملا رها وج ةراعتهتنا هنعهللا

 أ همر لثس ىبقاشلا ىدركلا نايلس نب دم خخمشلا همالاعاا نققحلا اخ ىواتف ىفو# ظ

 || هل مهنحم ةدش اهنمو نيكلاسلا قالخا ابق ركذ ىلبحلل ةلاسر ىف تدجو هصن امب ىلاعت هللا

 | لضفا هيلع هل ايياوث لعج .هينب اسهلكهلامتا حتتشت مهنبعب نا ىتح ملسو هيلع هللا ىلصأ
 سو هملع هللا ىبصول اهلعج دعب الاهسفنل اهباوث هلايب رطخم الوةلاصالاب مالسلا ككزاو ةالصلا

 هطع مل ناو ةقدصلا هجو ىلع هنم هلبق علسو هملع هللا ىلص هللا لوس هملع قدصت نا مث

 اذهو اهردق ردشأال هسفن ىتدسلا اهدجم ةوالح قلخا اذهو حرفلا دشا كلذ حرف اًئيش

 ا زوج لهف هأ ةميرشلا هابأت ال بدا وهم هلثم نع امنع ملسو هيلع هللا لص ناك ناو

 ' هةعونملاقالخالاءىدر نم هبف نحب ام عم رهالا اذه ىف تاداسلا ءال ؤمءادتقالا انائمال

 [ىدم. نا هل ئراقلا نا اوزكذدو كسنلا الا ةبامش لقت ال ةيئدللا لامعالا نا اوررق دقو
 أ سفن باوث ىدتيي الو هاك ىفوا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسزل هتءارق تاوث'لثم

 | ىلا ريغ دوش نا هل وا اعنأ ممعتا زوم لههتب لهاو هاخكال ةدايزلا دارا اذاو ةءارقلا

 هل ماسو هيلع هللا ىلصىنلا نا ملعا ( باوملا ) اوديفا باوثلا لثمن ملسو هيلع هللا ىلص |

 جايتحا ريغ نمو ءىشث مهرجأ نم صقن نا ريغ نم هسنما نم اري لمع نم لك رجا
 لاق ةندللا بهاوملا ىف لاق مالسلاو ةالضلا هيلع هل اهنأوث لعج ةمنب لامعالا حاتتفا :ىلا

 لاق هيف لصا ىبنلاو الا ءلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةمأ: نم دحا هلمعت لمع نم ام ىنفاشلا ظ

 هللا لص انيبن فئاصح ىف ةحلاصلا مهامعاو نيئمؤملا تانسح عيمجف ةرصنلا ققحم يف

 | لك نال ىلاعت هللا الا اهرصحم ال ةفعاضم عم رجالا: نم هل اسم ىلع.ةدايز ملسو هيلع

 | خيشلو رجأألا كلذ لشم هخييشل ددجتيو هرجا هل لصحم ةمايقلا موب ىلا دّتهم و لماع

 | روحجالا كعب ةسارم لك فعاضت اذكهو هسأك عبارللو هعبرا ثلاثأأ خشللو ءالثم هش

 تضرفأذأف فلخلا ىلع فلسلا لمضف عي اذوب ملنمو هيلع هلا ىلص ىتادعب ةلصاحلا 1

 فلا رجألا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هأ ناك ملسو هدلع هللا ىلص ىنلا دعب ةرشع بتارملا|

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رجا راص رشع ىراح رماعلاب ىدتوا أذاث نورشعو هسراو

 | ضع هلاق مادبا هلق ناك ام فعاضت دحاو داز املك اذكهو نيعب راو ةئنامتو نيفلا|
 افو ىلع ىدمس وهو لئاملا رد هلل و هأ نققحلا

 ةنانسح هلالا نسحم الو 2 هئسح نساحم نمالا نسحالف ظ
 فرشلا ةدايزب ملسو هيلع هللا ىلص هل ىراقلا ءاعد لاكشتسا نع باجي !ذسوأ



 «0و
 نا 5 ىغادلا نأكف فرشلا عاوبا راسوف مالسلاو ةالصلا هيلع : هلامكي ململا عم

 عراشلاوهؤ لوالا لعمل نوكي ىتح اذكهو هرجا ريظن هملممل نمضتب هتءارق لوق
 | لاق بهاوملا ىف همكاطا ام رخآ يللا هتررق امك لذ عسيمج ريظن مالسلاو ةالصلا هيلعأ
 |نورشعو ةعبراو فلا ماسو هلع هللا لص ىنلل ناك هلوق اهتشاح قىسلمارشلا ةمالملا]

 هنود نم لامع! ةَّس ىلا ًامومشم ةفعاشملا نم لماع لكل لصحم ام ةطساوب كلذ لمل
 ]| امنود نم لمع عم هلثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل بتكي ةينامثلا نم عبارال بتكم ام الم[

 || يتاقرزال بهاوملا حرش ةزابع هلثمو ىسلماربشلا مالكى هنا ثلاتاو يناثاو لوالا نم
 [| ىف نيثالثاو عياسسلا ثيدحلا حرش ىف رجح نال ةيوونلا نيمبرالا حرش ىفو «فزحلاب |
 1 نا هعجارف | ال هتان هتعجا رف نيت ليوط مالك ةريثك فاعضا ىلا هلوق حرش

 3 نم ءره نيرخاخملا صضعب طشتسا هضنام مالك ٠ انما رجح نال حاضنالا هم ةيشاح قو ءهتدراآإ

 (هيلع هللا ىلص هللا لوس راندمسل كلذ باوث لمجي ةءارقلا بقع ءاعدلا نا ثيدحأ

 ظ ةمالا نم دحا سنا اذاو هيلع تاثف كلذ لست ءاعدلا ءامسعم هقرش ق ةدازوا ملسو

 7 ملس و هلع هللا للص هل واذكه قو ةملعم ملعف اذكو هيأ 5 ريسظن ةملعمل نأك ةعاط ىلع أ

 ارقتسم ملسو هيلغ هللا لص هفرش ناكناو هفرش ىنةدايزلا ىنعم اذهو عملا باول
 | مهتاحرد عفرو ءاملعلا اممس هعايتا ريثكت وح ٍبلط ةدايزلا بلط نم نا ملعف الماك

 [ذخا لاق نيدلا ملع هدلو هعبت ناو ىيقللا ىواتف ىف عقو ام دري ههوةبلملا مهئارموأ|

 ؤ و ةدايز هانآرق ام باوث لعجا لاقي نإ ىنشي ال هدلاو مالك نم
 ناسحتس!ءالاتقف يىناباقلا سمشلاو ىواخلا مالسالا ميش امهملاخ دقف لمأ دب الا ماسو 1

 دقو نركز مالسالا خش انخعشو ماتا نبا لامكلا ناققحلا مهاحاص امهقفاوو كلذأ

 ( شحاف طلخو طبخ هف عقو دقو مهم هناف كلذ رظناف ىواتفلا ف كئلواةراع ترك

 |ءانلا هياهتلاو هفحنلا نم هيصولا ىنو٠هنفورحيحاضيإلا هيشاح مالث ىهنتا هردحاف
 هلع هللا ! ىلص ان انس برقللا اوت ءادهإ نم ىرازفل ١ جانلا عن عنم و هز 1

 3 نمو هن ورشا ءىث همق نْدؤِ ع عع ةرلا ةبناتح ىلع ا رجعت ال هنأ 0 اللعم ملسو 0

 قى ان ضلأ 2 كلذ تحضوادقو "1 اهللا ُْق لاق 'آ 4 ىلأ ه ! هراتخاو د وه ريغ هفلاخ تع

 . نم قو ىهمساكلز ُْش , قلعت 5 أم: راحالا 8 رهوؤفس نام ةيتحتا ١ ىف و ٠ ها ىوأتنلا ِ

 ىععو لاق جا هفحتا قف لاق يحج اوا ثراو نم ٠ «امدو دس تملا عفت و جاهملا

0 
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 ش٠ نعاهسفتةق دصلا عوق ونمدو ركذامنايمالسلا دع ناهد رهتك ريتسملا لانإو قدصتملا نم

 تادابعلانم ايش لم نما ملعب هنم واهي رابعرخا ىلا ة:لارهاظوهاجباوثدل بتكيىتحتملا
 هل اهياون لعج ةين اماوَُل زحص ٍلسو هيلع هللا ىبص ىنلل ة داصلا» ده با وث لص ا مهلا لاق مم

 ا الاواخهدم ىف مجارلا ىلعالفالاو حصءاعووا ةقدص ناكَن اف ءاعد ريغ نم سو هيلع هللا ىلص ظ

 1 كلؤ وا كلذ ىنانبه ذمىف حجارلا فالخى رين اكيليحلا لعلو اضيا كلز ةحص ىف فالخ مف ِ
 | ناكر خا ت كد دقو انهذم فالخ ىري ناكر كو ام لعافلا نيكسلاسلا نم ضعبلا |

 | ابنمو ىننملا ميجت نبا ةمالعلل قئاقدلا زاك حرش قئارلا رحبلا ةراسبع ريخلاب حاتفلا حتفأ|
 | قح ى وهفدحا نعدحا ىلصي الو دحا نع دحا موصي آل ملسو هسلع هللا ىلص هلوق ْ

 1 هريغل هباوت لعحو قدصت وا ماص وا ىلص لاق باوللا قح ىف ال ةدهعلا نع جورخلا ظ

 ] عئادلا ىف اذك ةعامطاو ةئلا لها دنع مهيلا اياوث لصيو زاج تاومالاو ءامحالا نم

 ادب لمجي مث هنأ هلمفي وا ريغلا لمفلا دنع هب ىوني نأ نيبب قرف الهنا ملع اذهب وأ
 ص رفلا نيصقرف ال مهمالك رهاظ : مج نا لاق م مهمالك قالطال ريغلل هباون كلذ ا

 | نال هتمَذ ىف ضرفلا دوسي ال نكلحصي هناف مريفل يان لجو ةضيرف ىلص اذاف لفتلاوأأ
 | محن نبا مالكىهتلا الوقمهّرا ملو همز نع طوقسلا مدع مزاتسي ال باول مدعأ
 هع محلا حاضي الا هسشاح ىف رجح نا خشلا لوق روك دملا. ىباتك ةماخف هله امم و٠ ا

 هباوث لعج لبق ءاململا رثكأ دنعو اندنغ عونمم مهضعبل عقب امك ملسو هيلع هللا ىلص
 1 ءاعدل ةهجيلع كلذ نكي مل ثيح هدربو ىهتنا سح هدعب ماسو هبلع الا ىصهلا

 | لحتست ًافعضت افعاضم لعاف لك باوث لثم ملسو هيلع هللا ىلص هل ناب مهحيرصت

 | منع ىتلت نمو فنضلا هباحصا لاما ىلع باشي ملسو هيلع هلا لص هنال هب ةطاحالا |
 ] ىفناني الو هل هلمج ىلا جاتحم الف ةدايزلا كلّسالصاح باوتا ناكازا اذكعو نيفمضلا|

 || اباينلا اهلخرب ةيلام ةدابع اهنال ةبن آلا روضلاضعيىفريفلانعةيحضتلا زاوج نمررقت امإ]
 | مالك ىهنتا عبان" هلا جامتحالا روصت نمل لاملاو ةلاصا ةيندب ةداسع هناف جملا فالخمأ]
 | ىف هه حرص دقق ىركلا نسحلا ابا هخمش هرخآ ىلا لبق هلوش داراو حاضيالا ةيشاحأ

 ١ نم نا لبنس كمعس دمح انخعش ىوأتف صضعب ىو* ىووملا حا اضال ه هرصتخم ىلع هيرش#

 ًاتموا ًانح ناكءاوس باوتلا هللا لصو نالفل هباوث لعجا للا لاقو هنفل المع لع ْ

 | نيب مكحلااذه ققرف الوهعجارف ريخلاب حاتفلا حتفف كلز ىلعمالكلاتلطادقو « ىهتنا
 وا ملسو هيلع هللا ىلص ىتاوهأ لي لوس را يو
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 ا قيرطب هل روعدم ملسو هيلع هللا ىلص هريغ نوك نيب الو ررقت امم ملع امك ريغ 1
3 9. 

 . [الانمال زوج له لئاسلا لوقو ماسو هيلع هللا ىلص هل عبتلا قيرطب والالقتسالا

 و هيئدبلا ةدابعلا كلت لعفي نأ هنم :عونمملاو كلذ زوجي ممن هياوج لا ءالؤم ءادتالا|

 ىف ناكناو ررقت امك هضونام الف هاا اهباوث غوابب اهدعب هؤاعد اماو نالف نع الدي
 ) دقو هب لئاقلا دماش زوجنف هسفنل صخشلا لمع باب نم وهف فالخ هدارفا ضعب

 ]حرش نع جهنملا حرش ىفو ٠ ةعامجلاو ةنسلا لها نع كلذ لقن ميجت نا نع فلس
 نم تادايعلا عيمج باوت تملا ىا هملا لصي هنا ىلا ءاملعلا نم تاعامج بهز

 | ىفهلوق و «ىدركلاةمالعلا ىواتف ةرابعتنهتلا ملعا هللاو هرخآ ىلا اهريغوةءارقو موصل

 ٠ هن رابع هدهو هتبجأر دق هتءجارم نيعتب ليوط مالكرجح نال ةيوونلا نيميرالا حرش

 (ةريثك ف اعضا ىلا ةئامعبس ىلا تانسح رشع هدنع ىلاعت هللا اهنتكاهلممف اهب مه ناو

 'ء لاق ىلاعت هللا هئيشم بسح ىلع ساملا ضعلل لصحب امنا رئكاف ةثامعست مضتلا |

 بسحم نا اذه ىضتقيف ةفرعملا نم لمشا اهلا الا ةزكن تناكن او هذه ةريثكو مهضعب
 لضف ىف هل بسحف الثم رب ةبحبقدصت نم نا هنايبو نكمي ام رثكأ ىلع ةزثكلا هجرت

 | اهلصاح رذب و تدصح مث دهعتلاوئرلا ةياغ عم ضرا ىكزا ىف اهرزي ول هلا ىلاعت هلا

 ض ىساورلا لابملا لاثماكة ملا كلت ءاح ةماسقلا موي ىلا اذكهو كلذك ضرا ىكزا ىفإ

 | قوس قفا ىف عبو ءىث حرا اي ىرتشا هلا ردقيف دقن نمةبح لاقثم ىف لاقي اذكو ٠

عبمج اد. كم وايثدلا ردش ةرذلاك لت تءاحهمانقلا موب ىلا اذكهو ْ
 1 نمو ربلا عاونا 

 | ىعوهو رزان ىلعريقفلا هب قدصتف مهردب ريقف ىلع قدصت نك ليوحتلاب ةفعاضملا لضفلا |
 ١ نال يناثلا رجا لثم هلو ةردع همهرد نع لوالل بسحيف اذكهو عبار ىلع وهو كلان

 اهلثم لوالل ناكفةرشع يناثلا رحأو أب لمعت نم رجاواهرجأ هلف هئح ةئاسا نس نم

يناتلايق دصت اف ةلامهل نوكفةرشعب مهرو لك و مهاردةرشع هو
 ررش امل ةيام هل راص 

 . م حسم

 ]| لايفاثلاو ةلامهل راص تل اثلادي و دصت ازاف ضيا ررقتام ريظتسافلالوالا ةثامت راصو لو الاىنأ

 | فالا ةرشع ىناثل و فلا كلاثللو ةلام هل راص عبارلا هه قدصت اذاف ىالاةرشعلواللوأ
 ا ىلاعت هنأ أيا لصضفلا نمز ىلا عت هلئا الا هردق ملعبال ام ىلا اذكهو فلا هلام لواللوأ

 هدحو هللا الا هلا الكأهمفرا رعسب هازاح ريذاقملا ةثوافتم تانسح هل نمسساءاذاأ]
 اذا ريدق ءىث لك ىلع وهو ريخلا هدس تمعو ىحم دملا هلو. كلملا هل هل كيرشالا



 كن
 ظ نب عم ةئبس فلا فلا وحيو ةئسح فلا فلا اه ناث توصلا عفر عم قوس ىف تليق
 أ هنانسح رئاس ىلع ىزوج دنع تانسح ىف تناك زاف درو امكاهلئاقل ةنطلا ىف تدب

 أ بصح اذهو نوت اوناك ام نَسْحاب "مهرج من : زحَمْلَو ىلاعت لاق امك اهرعسب

 | ف نابح نإ جرحا و هأه رص نادم كب للا لا لضقالاواستقرمرادق

 أهم - لتمك هلل ليس ىف "اوم نوقف نزذلا لَم ىلامعت هلوق لزت امل هنحصا

 ذلأ اد ّنَم لزنف تم 'دز بر ملسو هلع هلا ىلص لاق ةيرآلا حيا عع بْنَ
 ظ ردو قىما دز بر لاقف ةّريثك اكاعضا هَل هتعاضق ان ًاضارق 7 ضر

 قلأ ةئسْللا بعاضيل ىلاعت هللا نادمحاو ء باسح ري ريغ هب "مهرج نورباصلا ولا امنا

 2 هنذإ نم تنَو اَهقع اضن ”ةنسح كن "ناو و هيوار : ةريره وأ الث مث هنسح فلا
 نم متاح ىبا ناوءهردق ردَش نف ًامظع ًارجا ىلاعت هللا لاق اذا لاقو اًملنع
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 هسفش ازرع نمد مطرد ةامسس مهرد لكي هلف هتيب ىف ماقاو ىلاعت هللا لمس ىف ةقفن

  ماصلاو ةالصلا نأ دواد وناو» مهردفالا ةعس مهرو لكب هلف ىلاعت هللا ليبس ىف

 || قوسلا لخو نم ىذمرتلاو «فعض ةثامعس هللا ليبس ىف ةتفنلا لع فعاضي ركذلاو |
 أوهو ريخلا هدب تنعو ىحم دبللا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلا ال لاقف أ
 فرو ةيسرصلا ف فنا هنع احبو ةنئسح فلا فلا هل ىلاعت هللا بتكر دق ءىش لك ىلعأ
 ؛ هدمجمو هللا ناحدبس لاق نماضيا فمعض ثيدح فو فعضه دنس ف وةحرد فلافلا هل |

 ش نعي رآلا مرش ةر راع تهشنأ ةنص - فلا نرشعو ةعبرأو هتسح فلا ةئام هل هللا بتك |

 1 قوسلا لخو نم هلغشلاو رمح نأ ن نع هيور روكذملا ىذمرتلا ؛دحو«تلق رجح نبال

 ا عفترم توصي امفأ لملف آلا هل كيرش ١ ١ ءهدحو هللا الآ هلا الأ عارم تاوصب لامفإ

 أ روكذملا هولا ىلع تانسحلا ةفعاصم نا تعالو ىرخا ةياور هلا وا خسانلا نم طقسا
 هيلا لصت الق قباسلا هجولا ىلع اسي نيلماعلا تاسرو نم ةجسد.لكىف فعاضتت اهلماعل
 أ ةدحاو ةئسحب ىف اذهو لقعلا هرصحم ال (ددع اهياوث غلب دقو الا ماسو هيلع هللا ىلصأ
 | نامالا نع ةداب ز ىلاعت هللا دنع محل ةيصوصت ال نيذلا هّمأ دارفأ دحا تانسحح نم |

 1 تامص وصلا نافعا تانسحم كلاب اق تاحردلا تلت قوف ام ىلا .فيمضتلا ةواب ز ىضتش |

 وه هانسح كلاب امو ملسو هيلع هللا ىلص ةتلم ن صاوخو هتمأ رك أ نم ن ماعت هللا دلع

 | نم أزج غلب نا كلذف ةيلاع ةجرو روصت امهمرلتتملا نا كاشال ملسو هيلع هللا فص
 000 ا 0

 -- ا ام
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 نأ باوتلا وزحالا نم و هللعهللا قس هدنأ ىامتّلا دعاها املا ةر رركمف ولا فولا

 ماسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا رجا ةفعاضم ببس ىف ةعبارلا ةل سلا

 || ةالصلا فعاضت امئاو ىلازغلا مامالا هفنصمل ةليوط ةلاقم نم ءامحالا حرش ىف لاق

 ' ناعالاريدجم اف .ذأ تانسح لب ةدحاو ةسح تسل ةاللصلا نالهسو هي هيلع هللا ىلص هن 56

 ردجت ماعبار هل ةماركلا بلطب ةيانعلاب متاثلاث همدظعتب مئاسنان لوسرلاب منالوا هللاب

 ا نيملاصلا رك دنع و اسداس هلآ ركزي م اسماخ تاما ركع 3 أ, ورخ آلا 1 وبلاب ناعالا

 || هللاّلص لاب مو انمان مة ةدوملا راهظا متاعباس هيلا هيلا مهيسنب هلا مظعتس مث ةحرلا لنا

 ع ءاعدلاو اعساتءاعدلا ىف .عرضنلاو لاهتبالا 3 ورق د ةدوملا الا هّتما نم ملسو هيلعأ

 | هردق لج ناو لس و هم هيلع هللا للص ىلا ن او هلل هلك الا ناب [رشاع فارتعألاب 3 ةداسلا ظ

 0 نأ نم هب : عرشلا درو ام ىوس تائصح رشع هدهف لجو نع هللا ةمحر ىلا جاتحم وهف ا

 | هللا ركحزي مث هلوقو تلق ىهتنا طقن اهلثع هنيسلا ناو اهلاثما رشمب ةدحاولا ةن

 ]| ىلاعت هللا ركذ عاونا لضفا نم ملسو هيلع هللأ ىلص ىن 1١ ىلع ةالصلا ىا ىف لب اسداسإل

 ركذ د حافلا حاتفم هب هباتك لوا 2 ىردنكمالا للا ءاطع نب دم! ىدامس ل وقلو مده ملا

 انت *نإ ننخاَو او :اّل اأو لش ءاعو هيف ركدوع ام ركذلا ىا هنمو حاتنلا يك سا

 أثدسس ىلع لص مهللا كل ذكوة هن هلآ 9 اخ و ا
 : ىدتملا ىلق ىفا ري ا دشأ وهو رمت

 | رثؤي امم وهو ىجان نم برق هبلق رعشي ىجاخلا نال ةاحاملا نمضتي ال ىذلا ركذلا نم ظ

 ةاحانم نمضتي ىذلا ركذلا نا ىلع هبادهشتسم هنع هلقنو ىهتنا ةيشمخلا هسكيو هلق ىفآ

فطصم دسلا هللاب فراعلا ىدبتس اعهنغلبا
ل غُئاسلا بذعلا لبملا هباتك ىف ىركللا 

 :راو

 | ىلا مت هللا لضم نم ( همم )دوضملا ردلا ىف لاقو٠هدارواو قيرطلا تاولص ركذ ىف

 ٠ لعح ىو نينداهشلا ىف هركذي هركذ نرق مهاب ءابح نا ملسو ةيلع هللا ىلص هسن ىلعأ

 لاق هنأ امكف ىللاعت هركزي هلع ةالصلا باوث نرق كلذك ه سحب هتحمو هتعاط هتعاط
 نوجا ويس

 أ يترك اذاو ىسفن ىف هتركذ هسفن ىف ىدسع ىنركو ازا لاقو يكل ذأ يفوز داق

 قح ىف ىلاعتو هناحبس لمف كلذك حبحصلا ىف تين امكهنم ربخ الم ىف هتركذ ًالم ىف
 ارشع هناحبس هسيلع ىلصي ناب هيلع دبعلا ةالص لباق ناب ملسو هيلع هلا ىلص دمج انين

 ياا رشم نس لكلام باول لع اذه ارثع يلع لس مساذا كلذكو
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 رشسب هريجم ناىهو ةيزماهل نأ هحاضناو ملسو هملع هللا ىلص هنلع ةالصلا ةيزم اف صنلاب

 ةفعاضم ةئسح نم مظ اة م دصلل ىلاعت هللاركذ وار شع ىلاعت هللا ةالصب ىهو ةنل ١ نم تاحود

 ةياتكو تاثيس رشعطحو تاحرد رشع مفرهبلا مض لب كلذ ىلع رصتش مل ىلاعت هنأ ىلع
 اه ريغ ىلعاهزمت هظعوةداسعلاه ذه ىف رش لمأتف باق ررشع قمكه ل اهنوكو تانسحر شع

 ىهتنا ةرخ آلاو ايندلاى ري ز وفتلابم راثكالا ىلع المح كلذ لمل ةفعاضم فاعضأ
 100 ب د ص ا سس ضم نيش ا يوجب جيف 77يوم جبسم ب تع سجاجيد ب اب وج بيبسي وج بوبا جنب ينسخ يسم بين با نوب نيو بني يسجل نجس ني بوش باج بهوان هن ها!« ن ينيب تال بج بيس زوجا دس دبوس فقلنا اهجج ببي سس بس يبرر

 - ممسو هيلع هللا ىلص هيلع مالسلا نع ةالصلا دارفا مكح ىف ةساخلا ةل اسملا
 .ندعنب يسرب ريس سال فايس

 نال ال سكملا اذكو ركب ال ملاسنلاو ةالصلادارفا نا ىلع هريغو بمكث يدحن لدتسا
 | دق م٠ هيلع ةالصلا لقدهشنلا ىف دم ملستلا ورفاف ةالصلا ملعت لبق مدقت ملستلاملعت

 | ىتاعم امه. مالا دوروب لدتساو ةهاركلاب هريغو راكدالا ىف هللا همحر ىوونلا حرص ||

 ظ تونقلاك السا ىعرامتنال درب ملامف كلذ لحنا ىهاظلاو تلق ىواخمسلا لاق «ةيآلا |
 امرك م رظن هضو لاق ةهاركلا قالطا ىف فقوت رجح نل ظفاحللا ىنعي انش نا ىلع ْ

 ٌ دام م هاف رخا تقو ىف ملسو تقو ىف ىلصوأ امأ اللصا ملسي الو ةاللصلا درغي نا 1

 | يناجستلا ساصلا ابا هللاب فراعلا ىدسس هخسش ىنعي هتل اس يناعملا يهاوج باتك ىف لاقو ها |!
 ثتدرو امأب هنع هللا ىضار ب باحاف ماللسلا ن ع قلغا ال 3 ةالص ولخ نع هنع هللا ىذر#

و ةيقككلا هذه ىلع بسمغلا نم
هف فلؤم فلات نم تسسل

مولعملا دعاوقلا نع ةجراخ ى
 ظ ة

 تايفيك ىو مالسلا نم ةيلاخ ةالصلا نم سو هيلع هللا ىلص هنع تامفنك تدرو دقو
 نع ع لّهو٠مالاسلاو « ءاهقنفلا هلوش ام تافتا الف اهب دبعتم : هلوس

 ' مالسااب ١ ةالصاادا رفا 7 ماسو يلع لا لس يك / ىنا ىلع السلا مالسلا داهف سمل
 | هوك نكل لاشم كلذ ىف مهشميلا ناك ناو هي آلا ىهاظ نم اذخا ءاملعلا رثكا دنع
 / همسلعت مدع هوو هلع ققتم ىلوالا ىففالخ ظ ظ

 : اذع ىلعو تيدا قرط ضعب ىف سوصنملا وه امك ق نم كلذ عملعت وه ةالصلا

 1 زكأ ةداع نمو ىلوالا فال وأ اهوركم نوكي اضنا مالاسلا ىلع راصتقالا نأ سامقلا 1

 1 مدع دنع هناحعصلل هأنأ ماس و هلع هللا لص

 نومضصملا هلع ىشأ أمو لملف برعلا | ىتكىف كلذومالسلا 02 ١

 ا ا 1 ا خا ناو لوو جتنا ديوب حا والا ةيدجوبم

 | زاجمالاو نسحلاةباعقماسو هيلِعّللا ىلص ةغص مازتلا نم مهي ْ]
 | هحا ةارصللامالا ركن د نم . .ةهواطالسا متالصلالع مهو نمدأو واحدا وهاد ارسلان ٠



 كة
 "تدم عع

 لا ا اح .مالسلاو ةالصلا هيلعو ملسو هيلع هللا ىلص مهلامعتسا ىف ةسداسلا ةلأسملا
 هبلع, لوقت الو ملسو هيلع هللا ىلص لوقت نا بحتشسي ىدهم نب نمحرلا دبع ناك"

 || لاقو ٠ عيدبلا لوقلا ىف هلاق هريغو لاوكشب نبا هاو رىنوملاةبح السلا هيلعنال مالسلا |
 هللا لص طصملا ىلع ةالصلا ىفافصلا لها درو هباتك ةمدقم ىف ىىاشلاىزفلا ببطلا وبا
 | لاق هنع هللا ىضر ىردخلا دعس يبا نع هريغو ىراخببلا حيحص ىف هصن ام ملسو هيله
 | ملوش دارملاثيدحلا كيلع ىلصن فنكف هانقرعدق كسلع مالسلا اذه هللا لوسراي انلق:
 || اهلا كيلعمالسلا دهشتلا ىف مهملعام وهد ركدمدش اممهوحنوهاقرعدق كلع مالسلا اذه
 كل زيمالسلا ريس ويالقسملا رجح نءامالسألا مش لاق قهبلاهلاق هئاك رب وهللاةمحر وىللا

 0: ةالصلاجراخ سو هيلعهللاىلص هللا لوسر ىلع اس وى هي نادسلاداراازا هللعوهاىهاظلاوه ظ

 | سو هيلع هللا سءركؤ دنع لاق وا هناكربو هللاةمحرو هيلعمالسلاو دمحم ىلع لص مهلا لاتف ||
 عئاشلان كنا و باونلاورجالا ليزجاقفا ومانسح كلذ ناكهناك روهللاةمح روهيلعمالسلاو ]|

 هللا لص هركذ دنعلا تامكةالصلاكهب ر ىلا هيلغمالسلاضيوفنو هاما ةنسلالا ىلع عئاذلا]]
 نبا لاقو ٠ ىزغلا بطلا يبا ةرابع تهتبنا ملسو دمع اديس ىلع لص مهللا لاش اكوملسو هيلع
 للا لص لاقي نا ىنكيونامالسلادبعنبا نعةف رعنبا لقن «دوضتملا ردلامباتكةمدقمىفر جحا
 اوملسو ىهاظب ذخا هنأكو امملست ريز, نادي ال لاقوثلذ ركتاهلا هريغنعو لسو ةيلعأا

 هنم ثلاسإلا لصفلا ىف لاق مث ىهتنا لمأت ىتداب رهظي اكاحسح اذخا سيلو اميلست
  [ادهشتلا بقع ةدراولا اهنال ربخلا ةغلصب هنم لضفا بلطلا ةغضب ةالصلا جراخ نامتالاو
 ذا نوفرعي امب سانا ثيدحمت نم هب انرما امن هناب اربخب اهم نيثدحلا نانا نع بمجاو

 نا بلطلا ةغمص نم اومهفن نا فيخف ماوعلا رثكآ اهتءارق دنع عمتجم ثيدحلا بت
 عم ىهو لوصملا اهتممهماهفا ىلا ردابتي ةغيصب ىتاف هناحبس هللا نم دجوت مل هيلع ةالصلا
 وحن اذه لبق لاقو٠ ىهنتا هب انرما ىذلا بلطلل ةنمضتم ةطرولا هّده نم مهداعبا
 ملسو هيلع هللا يلص هيلع ةالصلا ىف دراولا ظفالا نيعتي ال هنا انهذم نا ملعاو ةحفص
 دمع ىلع هللا ىلص اذكو دمع ىلع لص مهللا ىتكي والا ىلعف نيعتي لبق و ةالصلا ىف
 ٍرسوهيلعهّللا ىلص هللا لوس ريع ةالصلا فالخم دك"1ربخلا ظفلو ءاعدلا نال حصالا ىلعأ)
 دراولا ىنعم ىف سدلف ىلاعتو هناحبس هللا ىلا ةالصلا دانسا ههف سبل هنال اقافتا ىزجم ال

 لب كلذ نع رصقن دل ةيترم نال دمع ىلع تيلص ىنكي ال ىروبانستلا لاق مث نمو



+ 1 
 | هندع الصم سلا ةنمستو ىلاعت هللا وه ةققح ىلصملا» ةئنمحو هملع ىلصي نا هللا لاسي
 ملسو هبحجصودلا ىلعو هينع هللا ىص هيلع هللا نم ةالصلا هلاؤس نع زاجم

 5 تيسييس سمس, تسلسل . سخي سس تميمؤسلا يس ل سا

 ملسو هيلع هلا ىلص هيلع ةالصلا نم راثكألا لقا ىف ةعباسلا ةلأسما .
 لسعات ييلإال ب ب وجيب سإاطر ا ب بوي يزعل يسوي ب جال ديدعسم ماج دلما كيجاساب سعيا رب رسب اسطر بما باها رسب ع يسب بع ببي اسم يب بويجصدمساا نبووب هد ديستساو وم لا بع يوم اسس وب وسو

 قة امونىفايسالو و ىلع ةالصلا نم .اورئكامل أملسو هيلعفللا لصهلوقثيداحاةدعيؤف درو

 ]| هدتسم ىلع فق وىواخحسلا ظفاحلا لاق رم ةثامئالث راثك" الا لقا يملا بلاط وبا لاقابتلملو
 | نممن وكي ىا» ريب واب راحتلاب اما نيم لاصلا نمدحا نعشللذ تلتن وكي نا لمتحيو كلذىف
 | راوتا لصحم ام لقازاالوق راوخلا ىف اوكح ام ةلامئالث لصحم ام لقاةرثكلا نا ىر

 ]| لاقو هاىلاصت هللادنع ملعلاو نيثملا ىلعدئازلا رسكلا ىتلادق انهن وكي ورشعةعضب وةئامثالت |

 | لا ىخر ءاملعلا ضعب لاق تاولصلا لضفا ىبامك ىف هنعهتلقنو ةمغلا شكى ينارعشلامامالا |

 | ةرم ةلامعبسو موي لكك ةرم ةئامعبس إس وه بلع هللا ىبص هملعةالصلا نم راثكالا لقاو منع
 م اةليل لكن وسو ةثامثالث وموي لكن وسمو ةئامالل راثك آلا لقا هريغلاقو هلسل لك

 يل ا يسب تيب بيا. يبس دن يوب بسبع دل يسم تويز دب وويل ٠77 0 ا

 ندعلا اهلخدي ال هدنع ىلع هللا ةالص نا َُى هنماثا ةلاسملا

00 

 ءادتا ىلاعت هتالصل سل هال ددعلا اهلخرب ال هدنع ىلع ىلاعت هللا ةالص لوقي هللا همحرإ

 . [| مهفافارشع ةرم لكب هدبع ىلع ىلصي ىلاعت هنا ربخأو دما ةلكأش بسحم دلل ىلاعت قل هللا
 ١ ىنا مهلا وه لوب نأ نود همن ىلع ىلصي نا ىلاعت لا لأسي دسلا نوكأ امد يو

 | ةمارق ماس هيلعهللا ىلص هللا لوسر ةيئر لهجم ناك اذإ دسلا نال الثم رمت ىلع تملص
 ! ثمح نم ويع امتأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع تاولصلا دادعت نا ملعف ىلوا ىلاعت قحلا ؟

 هع هللا ىضر همالكدا ةرم لا ؤس لكانل بسحبف ةياع يلصي نا هللا نح اتاؤس

 ملسو مييلعو هيلع هللا ىلص هلآ نع هب هدلع ةالصلا دارفا ىف ةعساتتا ةللسملا
 ا ا ا ا ا ا ا
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 أ وه هلا ركذ مدع هجو لعل بولقلا بدح هءاتك ىف ىواهدلا قا دنع خيشلا لاق

 | ناك ناو خسنلا ضعب ىف ىر, 5 نسحاو ىلوا ةباتكلا ىف امدايزف الاو راصتخالا دصق
 أ ىحاص لاقو هدأ ةاحئلا ركأ دنع رباح ريغ ر الا ةداعا الب رورجم | ريمضلا ىلع فطعلا

 ظ / ىلعو هيلع ةالصلا لضفك طقف ف سو هيلع هلا ىلض هيلع اللا لضف نيل لا ةديخذ



 8 ةنه كالا
 تيداحالا حام ىف اهلطي ىوبنلا صنلا دروو ةلقتسم ةنس ل آلا ىلع ةالصلا نال اعم هلا[
 غيص نم هنع درو ام عبمج ىفكلذك سو هلع هللا لص اهلمعتساو مالا الع صنو
 | لس و هيلعهللاىلص هيلع ةالاصلا ىلع راصتق الاو نصحلا ماتفم ىف ىرزحلا نبالاق ةالصلا
 هغص رئاس ىفو تونقلا ءاعد رخا ىف يناسنلا ننس ىف الا اعوف رم ثيدح ىف درو هملعا ال
 ةدابع ىف ةنسب ىلأ نم نا ب رالو ها ل آلاب فنطعلا ملسو ةيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا
 دم لآ ىلعو دمج ىلع لص مهللا رماعنإا ةبقع ثيدحىف نيحمحصلا ىفو اهكرت نك سبي 2

 هنع هللا ىضر ىفاشلا لاقو ثيدحلا

 + هلزتا نآرقلا ىف هللا نم ضرف  مكج هللالوسر تيب لا اب

 هلةالص ال مكلع لصيملنم ممكنا ردقلا مظع نم مكفكي
 ةمخف ةانسو ةممظع .ةليضفل كرات ل آلا ىلع ةالملا كرات نا كلذ نم رهظف

 دق وثيداحبالا ف درت ملاهناق مس و هيلع هللا صباحا ىلعةالصلااما و٠ةريخذلاةرابعتهتا
 ؤ يقاس و مه ريغ و لئالدلاحارش هركد6 لالا يلع سانقلاباماسحتسا ىلع قافتآلا مقو
 أ ةالصلا تايفك ل ضفا نا نيلالللا ىلع ىواصلا ةيشاح نع لقتلا نماثلا بابلا لوا ىف
 ةمالعلا لاق و ٠ منع هللا ىضر بحصلاول آلا ظفنل هنف ركذ ام ملسو هيلع هللا ىلص هيلع
 ةدّصق حرش ىف بهذملا زارطلا هءاتكرخآ ىف دادغب ىتنم ىسول آلا ىدنفا دومحش ديسلا
 بلاط ىنني هلا مهضعب ركذ قوراسفلا ىدنقا ىتابلا دبع قارعلا رعاشل بهشالا زابلا حدم

 أ ةيضللا فص وزافةعركلا ةيعضيلان م مهيفاكر ظنلاو مل ةبحح ال لا نم لضفا منال لوا | سايقب ليق مهب نوقحلم مهنال بحصلاو صخلاب ميلعةبحتسم اهنال ضي ل الل ةالصلا
 ( لاق ما قراعملاو مولعلا ىفتقي فصو ىف انمالكو تادلا ثمح نم فقرشلا ىضَتَقِي امنا
 تاهشلا ىواتف ىف تيأ رو« هنزابع تهتنا قالطالا ىلع ملسم ريغ اذه نا ملعت تناو

 | لالا نع ملسو هيلعهللا ىلص ىتلا ىلع ةالصلا دارقا هركب له لس هنروص ام ىلمرلا )
 | نوريثك هب حرص دق و هركب الداب باحاف ءال ما حبضوتلا حرش ىندلاخ خيشلا هركذ 6 |
 | اذه هف دجا ملف دلاخ خيشلا حعرصتلا رش تعجا ردق وتلف ىهتنا هحرش ىف كلذ را و
 | نم مهوت لئاسلا لملف مالسلا نع ةالضلا دا رفا ةها ركص كو هيدجوو ثحلا |

 لو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالشعلا دارفا ىف نا كشالو لاؤسلا ىف ءركذ ام كلذ
 ظ مداقت اك ةمظع ةدلضف كرت هلا نع



, 
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 هلفغنودي ىلعلا روضح عمٍرسو هلعهتلا ىلص هيلع ةالصلاىف ةرشاعلا ةلاسملا ٠

 : اال ساس عسسل

 نيفقحلا نم ءار نم ضعب نع لاككالا ىف ضايع ىضاقلا لقن لئالدلا حرش ىفلاق
 نا رشع هيلع هللا ىلص ةالص يلع ىلص نم ملسو هيلع هللا ىبص هلوق ىف لوقي ناك هنا
 نمل اال همف ابحو هل الالجا كلذي هقح امضاق اصلخت امستحت هيلع لص نمل وه اما كلز

 ادهو ضامع ىضاقلا ىا لاق هئاعدل ةباحالا ءاحر وأ باولا نم هفن ظح كلذب دصَه

 ادب زيربالا باتك نم تلاثثا بابا ىف غابدلا زيزعلادعىدبس لاقو ها رظن هن ىدنع

 | رجاادخ جرخف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ىلصي امهم لكن يلجر ىر نلو مالك ِْ
 | ةالصلا هنن تجرخ لوالا لجرلا نا هبسو ىصخحن الو فكي ال رجا اذهل جرختو فسضأ|
 ظ ليس ىلعاهركذ هن اكو عطاوقلاو لغاوشلاب ىلقلاة رامت وهلفغلاعم سو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع

 ١ ماسو هيلع هللا ىبص ىبلا ىلع ةالصلا هنم تجرخ يناثاو اميمض أرجا ىلع ف ةداملاو ةفلالا

 ظ ناو قلخلا ة ادهم ةمحرهلاو رون لك رون نم نمو دوجوم .لكف 000 هتمظعو |
 أ لجال هيلع ىلصتق هلجا نمو هلم ىف امنا نيعمحا قلخلا ةبادهو نرخاالاو نيا والا ةمح

 | رانننا هبف مظعتا اماو اذ عن ىلا عر ىرشا ةلع لجال ال هملظعلا ةناكملا هذه

 أ ناو اهحاص لاصخ نوكت نا ىتش فك و تناك ءىث ىابو ةمظملا ةناكملا هذه ىلا

 ظ هللا ىلص هنف اهشاقح ترا اهنال اهلاصخ نم يش لمحت نع نورا نيعحا قئالخلا

 | ةالصلا تجر خ اذاف لعفلاب هلمحت “ قاطي نان ع الضف ركفلاب فيكي ال دح ىلا ملسو هيلع
 ٍلسو هيلعّشلا ىلص ىلا ةلونم ردق ىلع نوكب اهرجا ناسو لعل لص العدل نم

 هناكملا كلت درجوه الع لماحلاو ةالصلا هده كرحت نال هناحبس برلا مركر دق ىلعوأ
 'ارحلا ناك لوالا ةالصو اهلع ةلماحلا ةناكملا كلن ٠ روق ىلع الع رجالا ناكمف ةملنل

 ادحا كبر مللي الو اهكرحم ردق ىلع اهملع رجالا ناكف هاذ ضرغو هفن ظح الع

 هواعوهلالجو برلا ةمظعوههل هارحلا ناك اذاف هءاحبسهب رنيب و هنيب دصلا لمع اذكهف

 درحم هيلع لماحلاو هل هكرحلا ناكاذاو هلاحس برلا ةمظع ردق ىلع رجالاف هئايربك ىف
 دسسلا هللان فراعلا لاقو ها مالسلاو كلد ردق ىلع زحأآلاف هنأدل عج رب امو دعلا ض رغ

 ىن" ىلع ىلص نم نإ ملعا ( ةمهم ) تاريسحلا لدا هباتك ىف يتاخبشلا ىدركلا دوم
 ال ثيحم لالا ةلغ وأ ةلفغلاو ةئالاو أءونلا فق!رغتس الا لاح ىف ملسو هيلع هللا ىلم
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ث تالاخلا هذه ىف هباوثف لوقت ام ىردي

هيلعالا يلم هللا لوسرل ًاميظعت تبا
 [[لسو 

 ىف ينارعشلا باهولا دبع ىديس لاقو ها ىلاعت هللا ٍءاش نا يت مهفافءردقل امارتحاو

 ملسو هم هيلع هللا ىلص نيملاعلا همست لاق هناي ذاشسلا يهاوملا يبا ىدمسة رمح رب ىف ثاقشطلا ظ

 ناك نمل كلو له ةدحاو ةزه كلع ىلص نمل ًارشع هللا ةالص هللا لوسر اي تنقف

 ةككئالملا نم لايملا لاما هللا هلطسو الفاغ يلع لصف لكل وه لب ال لاق بلقلا رضاح
 ىلاعت هللا الا: كلذ ٍباوث ملعب الف ابق بلقلا رضاح ناكاذا اماو رفغتستو.هل وعر

 الوا اقلطم ةلوقم ٍلسو هيلع هللا ىلص هملع ةالصلا نوكىف رشع ةيداحلا ةلأسملا

 ىلع ةالصلانا مهوق ىف لو هنءاّللا ىضرهتعمسو ىلاعت هللا همحر زيربالا بحاص لاق
 ةالصلانا كاش هنع هللا ىضرلاقف دحا لكن م ًامطق ةلوبقم ملسو هيلع هللا ىلص ىئل

 || ةرهاطلاتاذلل الا هب عطش ال.لوبقلا نكلو لامعالا لضفا ملسوهيلع هللا ىلص ىتلا ى ثِ

 لم للعلا عسمج نم هملاس تح رخ ةيهاطلا تاذلا نم تحرخاذا اهمال ىهاطلا سلقلاو

 سهاطلا بلقلاو ةيهاطلا تاذلا ىف اهم ءىث نوكيالو دج ةريثك ل لعلاو بحملاو ءايرلا

 | تناك اذا هب ىنعي ةنجلا لخد هللا الا هلاال لإ نم رخالا ثيداحالا ىفام ىنعم اذهو

 ةهنغ هللا ىضر لاق ٠ ًاصاخم ىلاعت هلل .اهوقب دئتح اهلئاق ناف يهاط هملقو ةىهاط .هناز

 نيعبصأ نيب دصلا بلق نوكو ىلاعت هرهق ةلغو كللملا : ةوطس ىلا ترظن ادا كلذ عمو

 قحهللاهلق ىذلا هحولا ىف هلمع هوس هل نيزيو ءاشي فنك هيله هناحبس ةمباصا نم ْ

 هركم نمأي ال هنا تملع هلل ذاسعلاو هيلع ناك ىذلا لاما نم ىلوا هنا هل رهظب

 ىضر خيشلا ه ءركَذ ىذلا اذهو لاق ملعا ىلامت هللاو هترخآ و هاند رسخ نم الا ىلاعت

 ظ لتس دقو * هيف كلش أل ىذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا لوبق ىف هنع هلا

 هللا ىضر ىسونسلا ففسوب نب دمت ىدبس حيبارلا ملاعلا لاصلا ىلولا ةلأسملا هذه نع

 هللأ ىلص ىنلا ىلع ةالصلا نا لوش ءاهقفلا ضعب عمس هنا لئاسلا هل ركذ دقو هنع

 ىطاشلاقاحسا ىنال كلذ عق وهناب روكدملا خمشلاهب حاف لاح لك ىلع ةلوقم ملسو هملع

 ىلصملل لوبقلاب عطق ول هنا هللا همجر ىسونملا خيشلا كلذ لكشتساو ةيبطاشلا حراشأ
 باحا مث«قافتاب ةلوهجت ىهو فيك ةمئاخلا نسح هل عطقل ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع

 نالخديالف عرشلا نمامهبلعل يل دالنايلقع نالامحا ةقيقحلا اه ونييا وجلاكشالا نعأ
 | هنا امل وبقب عطقلا ىنعم لوالا باوحلعا٠ عرشلا لق نم آلا ملعي ال ىذلا لوبقلا باب ىف
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 ملسو هيلعّلا ىلص تلا ىلعت :الصلا ةنسح دجو ةمتاخلا نسحم ىلصملل ىلاعت لا ىفنت اذا |

 تامناو اهوَِش قوثو الهناف تانسلا نم اهريغقالخم هللا لضفب اهنق برال ةلوقم |

 ناكنف عرشلا لبق نمالا ملعي ال يوت قيرفتلا اذه ناف رظن هيفو ناعالا ىلع ايحاص
 .كلذف دحو ناف عرشلا بحاص نم قيرفتلا اذه ىلع صنلا نيست ىف دهجلا لزب بجاولا

 اذا امنا اهوبق عطقلا ىنعم يناثلا باوحلا ٠ عرشلا روما ىفاسن لخد ال تاملقعلاف الاوأ]

 | عفتتيف املوبقب عطقت هناف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنل ةبحلا ليبس ىلع اهحاص نم تردصأل
 ىلع كلذ ساق م'دولخلا ليبس ىلعول وهب هيلغهَّللا ىشق ناب اذعلافمفختىف واوةرخ آلا ىفاب

 هقتع ببس نينئالا موب هنع باذعلا فيفخمو مام آلا رش ىف همقسب به يبا عافسا

 هتبحم ببسب بلاط يبا عافتنا ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةدالوب هترشب ىتلا ةيراجلا |

 هللا ىلص ىبلا الول هاو ةرخآلا ىف ًاباذع سانا نوها ناكىتح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل |

 ىيبنطلا بحلا ببسي عافتالا لصحاذاو لاق رانلا ن«لفسالا“لردلا ىف ناكل ماسو هلع

 ( ورخا سايقلان وكف نيب هيلع هتالصو ديلا اذهل نمؤملا بحب فك هللا ريفا ناك ناو أ

 نامالا ناو رفاكلا لمع طامحاب ترئاكت ةنسلاو باتكلا نم صوصتلا ناف رظن هضو|

 | سايقلا نتسنع امهيلدعف صنب كلذ نم اجسرخ بهل وباو بلاط وباو لوبقلا ىف طرش
 نع هب لدعي ال نا لوصالا ىف ررقت ام ىلع هملع سقملا طرش ن ,م نال امهلع ساقب الفأأ
 ةربشملا ثيداحالا ىف ةرثتمملا رردلا ىف هللا همحر ىطوسلا ظفاحلا لاق دقو ه سامقلا ننسأل

 1 ةالاصلاالا دودرلاو لوبقما امم تدجوف ىتما لامح | ىلع تشرعشي دحر ىلع ملكت ام دنعأ

 ْ نم ةنسلالا ىلع رودي ايف ثييحا نمبيطلا زيدمت بحاص لاقو دنس ىلع هل فقا مل ىلع

 لاق ةدودرم ريغ ةلوبقم اهلاف ىلع ةالصلا الا دودرملاو لوبقملا اف لامعالا لكث يدحلا|

 دنع زامللأ ىف زامغلا هامس ىذلا هباتك ىف ىدوهمسلا ديسلا لاق و تنعض هنا رجح نبا

 ابناف "ىلع ةالصلا الا دودرملاو لوبقملا ابق لامعالا لك ثيدحه هصنام هملع همالك |

 قع ةالصلا ثي دح اضبأ زيممتلا بحاص لاقو فيعض رجح نا لاو ةدودرص ربع ةلوبقم | :

 ءاسحالا قهدرواو يلا رادلا ناملس يبا مالك نم وه دربال ماسو هيلع هللا ىلص ىتلا أ

 لا لاس اذا هلوق نم ءادرملا يبا نع وه امو هيلع فقا ملام وه انخس لاق اعوفرص

 | ىضقمف نيتجاح لاس نا نم مركاهللا ناف ملسو هملعَّنلا ىلص ىنلا ىلع ةالصلاب ارياف ةحاحإ

 نحر لادبعنب دمج نيدلا سمشريخلا وبا وه هيلا زاشملا هخيشو ها ىرخالا درواهادحا |

 ثيداحالا نم ريثك نانسب ىف ةئسلا دصاقملا بحاص ىلاعت هللا همحر ىواخسلادم نا

 - نيرادلا ةداعس ظ ه
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 االصلالوبقب مطقلا ىلع لسلد ال ها تملع ه هوحن و !ذه تمهف اذاءةنسلالا ىلع ةرئادلا ؤ

 اهريغ نم نوبثقلا بأب ىف لخداو لوبقلا ىف ىجرا ى من ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع

 ىعفاشلا ىبوملقلا ندلا باهش محمشلا ةداملا لاقو ف زرإلا ةرابع تهنتا ملعا ىلاعت هللا و

 ملسو هلع هللا ىلص ىبلا ىلع َةالّصلا لضف ىف ثيداحا ةدع هركذ دعب هتاواص ةمداقم ىف

 . || ةلوقم ىهو لملخلا كلملا ىلا اءرقاو تاعاطلا لهسا ىهف لصفتاو ةلمجاب واهرياوفو

 ها لاوقالا حصا ىلع ايي ينارملا نم اذكو ابف صلخلا نمو ةلاح لك ىف دحا لك نم
 بلا ةفرعمل لوصولا لمهس:ىف لوصالا بيرت هباتكىفنالحددمحادسلا ةمالعلالقتو

 ركز هنا سوردمعلا قىطصم نب نمحرلا دنع ىدنس ةمالعلا نع لوسرلا ٠ لاعتو هناحبس
  نمزلا رخآ ىف نوبرملا مدعي هنا سو ردسلالا بقانم ىف سومشلا ةاىم ىمسملا هءاتك ىف

 ناو ةلغَشو ًامانم ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىلع ةالصلا الا ىلاعت هللا ىلا لصوب ام ريصيو

 الاف ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىلع ةالصلاالا دودرملا اهنمو لوبقملا اهنم لامعالا عسمج

 ديسلالاقو ها كلذ ىلع ءاملعلا قانا حو سو هيلع هللا ىلص هل اماركا اهلوبَش عوطقم

 ةدراولا ةيوشا راك ذالافدشرملا خشلا دقف اذاو ةراععلا هذه لق هللا همحر نالخد دمحا |

 | دادحلا ىلع فيطللا درولا ام كي و اهريغ نم لضفا م لسد هيلع لا ىلص ىلا نع ظ

 ظ ىلع ةالصلاو نر ملا دوال هممكب ؟ اذكو ةروثاملا راكذال الا تاهمأ ىع همف ىتلا اراكذالاناذإ

 | متسح اذإَو ىاعت هلوق ىزارلا لاق دوضنملا ردلا ىف لاقو هار مس هيلع هللا ىلص ىبلا ظ

 طا اب لكلارم اىلاعت هللا نا هانعماهودر وا هي نخب يفي ]

 | ملسو هيلع هللأ ىلص دمج ةيحت نما م اهودرب ناب وا اهنم نسحاب ةمحتلا كلت اولباش

 | لة يحن هلايلطف ةحر هلا نم ةالصلاو هلع“ اولضاوُنت م ندا 1 لاق ثيح

 هللا لصدمج لعش نا ركذامع همحتلا هلباقمع مالا ىفتقمع اذه بج واف ملسو هملعهّللا ىلص ظ

 وه اذهو ىلاعت هللا نم هل ةمحرلا هيلع ىلص نم لكل بلطي نا وهو اهلم ىلسو هيلع

 ىلامت هللا لش نإ بجوف ءاعدلا دودرص ريغ ملسو هيلع هللا ىلص وه مث ةعافشلا ىنعم

 ندل' ءالع دمحم خيشلا ةمالعلا لاقو اصخلم ىهتنا بواطملا وهو لكلا ىف هتعافش

 دق ابا ةامعلا زاكىف جالا ىا ررحو راصبالا رونت ىلع راتخلا ردلا حرش ىف ىنكصملا

 يشر سلا نع هريسغو ناهيصالا ثيدل لضفاو اهم مظعا اهلا عم دمحوتلا ةملكك در
 ةثف ةدحاو ةرمح ىلع ىلص نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هلل

 هتيشاح ىف نيوزأم نا ةمالعا لاق ها لوبقلاب لومألا ديقف ةئس نيام بونذمنغللا اح



 «»للاا
 ىلع«ىثلا نمبولطملا ضرفلا بت رثلوبقلاو لست ال ىا د رثدق ابنا ررحو هلوق هلعأ
 لوبقلا اهاكراو اهط ورش ةعاطلا ءافستسا نم مزاي الو ةعاطلا ىلع باوتلا بترتكم ذل

 لبق انما ىلاعت هللا لاق سعص طرش هل لوقبللا نال ل اولا ىف رس
 باوناب ىلاعت ىلوملا لضفتس كلز دعبو ةعزعلاقدص ىلع فقوتبف ىا َنيقّملا ني

 | نع ىنغ هللاو هسفنل لمعإ امنا دععلا نال ىلاعت اع ياي ال هاف حت ءاشب م ع

 نم ملاهكاشي ةكوش وشلاىتحإلالا وحن و ةعاطلا ىلع ٍباوئلاب ىلاعتاوهناحسس دعو ثدح تن يملاعلا |
 لمع عسضأ الينا ىلاعت لاق قداصلا هدعو) هدوحو نم دب ال ىاعت هلضف ضحمج|

 ط ورش ءافيتسا مدعل وه امنا لامجالا ضعبل لوبقلا مدعق أده ىلعو ( "لك لماع

 | بيط مدع وا موصلا ىف ناوجلا ظسفح مدع وا ةالصلا وحن ىف عوشملا م دك لوبقلا|
 اذه ىلعو ضراوعلا نم كلذ ومو اقلطم صالخألا مدع وا حلاو ةاكزلا ىفلاملا ظ

 ظ صضراىعل اهلع دبعلا ةبأنا مدع در دق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا نا ىمق

 ١ ةملكن ا امك ةعمسو ءايرل وا لفاغ بلق, نم اه.هنامتال وا م امك مرح ىلع اهلامعتساك |
 | ضراوعلا هذه نم تلخاذا اماو لشن الءاير وا اقافن اهم ىلا ولاهنم لضفا ىف تلا دمحو للا
 !| كلذ لكو تاعاطلا نم اهريغك قداصلا دعولل ًازاجتا امتح لوبقلا ىهاظلاف اهوحنو
 | هفنصل عمجلا حرش ىفف اقلطم لوبقلا ىضْتَس ام نيريثك مالك ىف عقو نكل ىلاعت هللا لضَف
 ( نم هدسب امل ةباحالا ىلا برقا ءاعدلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلصهنلع ةاللصلا مده نأ

 ْ كلم نبال هحرش ىف هلئموهأ هاذع د رو ءاعدلا ضعب بمحتسي ال مركلا ناف ءاعدلا|

 ةهنفلالا حرش ىطاشلاقاحسا وبا مخشلا لاق لئالدلا حرش ىف ىمالا لاقو هريغو

 تعفش لاؤسلا اهم نرتقا اذاف عطقلا ىلع ةباجم ملسو هملع هللا لص هللا"لوسر ىلع ةالاصلا

 همالكل كشتسا و حلاصلا فلسلا ضع , نع روك ذمىنعملا اذهو ليتف هنق ىلاعت هللأ لضَ

 ىف ةيرم الف عطق هل نكي ناو اولاقو ًادنتسم هل اودجم لو هريغو ىسر وسلا خلا اذه

 ناملس وبا لاق تاريسخلا لئالد نم لوالا لصفلا يف لاق وها ءاحرلا ةوقو نآلاةبلغ

 م ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ة ةالصلاب ادسلف هتحاح هللا لاسي نا دارا نم ينارادلا

 نالصلا لبق لا نا ءلسو هيلع ّلا لص ىنلا ىلع ةالصلاب متلو نجاح هل لأسب

 ) ا لس ل ل رفا لع سلال دودرلاو لوبا اينجل لكم
 || كاعد ىف لمجط لجو زع هللا توعد اذا سابع نبا نع ىجابلا ىوزو ةدودرم ريغ



 #0 مده

 نا نم مركأ هناحبس هللاو ةلوبقم هملع:ةالصلا ناف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصعلا

 ٌقارعلا لاق وى ا زغلا مالسالا ةحدحو يملا بلاط يبا خمشلا نع هوحنر كذ حئاضعب د روانطعب لش“
 ! مجريلف كاد ىلع ةدايزلا دارا نمو ءادردلا ىبا ىلع فوقوم وه امئاو اعوفيص هدجا مل

 نأ عم الصا درت الانا امطق الوش دارملا نا كلذ نم رهظي ىذلاو لئالدلا حرش ىلا

 ييلسلا مالكل مح ىتش ىزذلاو هريغو ىسونسلا هلكشتسا ازلف درتدق ةداهشلا ةملك

 1 يسجح دف ىلاعت هللا ناو دودرملا هنمو لوبقملا.هنم ءاعدلاو ءاعد ةاللصلا تناك امل هنا هلع

 نالءاعدلا مومع نم ةالصلا تجرخ هتمكح ىضتقمل هريغب هسجح دقو هاعد ام نيعب لئاسلا

 ئددجتارارمتسالل دسفملا عراضملا ظفلب نبل 1 َلَعَنلَصُي هتيم لَن لاق ىلاعت هللا |
 ىلع لبلد اذهودكوتلا ةدايزا ناب ابادّساو دكوتلل ةديفملا ةيمسالا ةلملاب حاتتفالا عم
 هدابع ىلع هناحبس نما مث ملسو هلع هللا ىلص هلوسر ىلعابلصم لازب ال ةناحيبس هنا ١
 | ىنلاف الاو فرشو لضف ةدايز كلذب محل لصحبل اضيا ةالصلاب مهما ثبح نينمؤملا
 بلظب نمّملا ءاعد نوكيق هيلع ىلاعتو هناحبس هير ةالصب نغتسم ملسو هيلع هللا ىلص
 فالخم هيلع ىلصي هناب ىلاعتو هئاحبس هرابخال ايات ىاامطق الوسم ىلاعت هير نم ةالصلا:|]|
 اهيلع باث .نمؤملا نا ىْمََش ام اذه ىف سبلو تادابعلا نم هريغو ءاعدلا عاونا رئاس

 طورشم وهف باوتلاماودودرم ريغ ل وقم ءاعدلاو يلطلا اذه نا هانعم لب باث الوا |[!

 هراخاوهو ايوق ادنس هل ناو فلسلا مالك ى ل اكشاال نا ملعفهانمدق 5 ضراوعلا مدعب ||

 ىحرلاتي رم ميلعلا حافلا ضيق نم وهىذلاظعلا ريرحتلااذه متغاف هف برال ىذلاىلاعت |
 ىلع هحرش ىف ىودعلا نسح خيشلا انخحسش لاقو ٠ نيدياع نبا ةرابع تهننا هوحتن ركذ

 ىلع ةالصلا نأ قورز دا ىدسو ىسوتسلا مامألا نع لش نا دعب تاريخلا لن الد

 لهو بوبغلا مالع ىلا خيش ريغ نم لصوتو بواقلا رونت ماسو هملع هللا ىلص ىتلا
 ةطساولا ملسو هيلع هللا ىلص هنوكلو ةباهملاو صالخالا مم ىلص اذا بولقلا اه رون ٠

 لوصح ىمونسلاو ىطاسشلا مامالا عطق ءايرلا دصق ولو وا مظعلا هقحم ءافو ىمظعلا |
 لامعالا رئاس نم اههءانئتساءايرلا هلخريال موصلاك ىهفالاقءايرلا دصق ولو ىلصملل اياوث |

 اناو ىل هناف موصلاالا هل مدا نبا لمع لك هلالج لج هبر نع ملسو هنلع للا لص هلوقل ظ

 نيققحلا ضعب نع القن مالاسلا دبع ىلع هتيشاح ىف ريمالا ةمالعلا قفح نكلو هب ىزجا ||
 هلوصويف كشال اذهف ملسو هيلع هللا لص هل لصاولا ردقلا ةهج نم اما نيتيجاهلناأ]
 اًدهو صالخالاب الا هبق ٍباوثال لامعالا ةمقكف ىلصملل لصاولا ردقلا ةهج نماماوأ]
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 ا ىدسلاق وءمااضا لكلاىف هدضمدو ةدابع لك ىف صالخالا بلط م ومعلا قلل وه

 ىف ىجراو امفن مظعا هللا دنع هلسو الو ىناعملا,هاوج تاثكىف يناحشلا ساملا وبا ظ

 ]| ملسو هيلع هللا لص ىلا ىبءةالصلا نم ريكا ةماعلا قح ىف دصلا نع برلا اضر بالاحتسا

 اهوش عطقلا مدعب لئاق نمو ىبطق اهلوبق ناب لئاق ناحل وش مطقلا ىقءاملعلا تعفاذم ناو
 | لو ىلاعت هللا نا كلذ ىفانل ةححلاو امطق ةلوبقم اهنا هب لوقن ىذلاو لامعالا راسك []

 اذهو هيلع تملس كيلع ملس نمو هيلع تيلص كيلع ىلص نم ملسو هيلع هللا لص ىننل
 هلم هنانعلا ةدش هيشح نم لب دمعلا ةيمح نم ال هناححيس وهو فلخم ال قداصلا دغولا

 هللا ىبص هملع ىلص نيل ةأفاكملابهنعلاعتو هناحبس همانق و ملسو هيلع هللا لص هبدنب ىلاعت

 .هأ دعلا نم ةالصلا لوبق ىنعموهو ءىث نود بهي دسلا ةالص كرتي اللسو هيلع
 | اهوحمو ءايرلاو بحعلا نم ةملاس تناك اذا ىن اعطق ةلوبقم اهلا هه لوق' ىذلاوهلوقو

 | انتالص لعجا مهللا هلوق حرش ىف ىناعلا ىهاوج ةمئاخ ىف هنع هللا ىضر هلوق للري

 || هللا ىلص ىنلاىلعهتالصن وكت نا ىلامت هللا نم ىلصملا بلطءانعم ةدودرمم ال ةلوبقم ةملغ
 ظ ناو انطابو [ىهاظ عرشلا سمأ اهمف قياط ام هلوبقملاو ةدودرم ال ةلوبقم ماسو هلع ]

 | عرشلا هوجو نم هجو نع اهحاص ايف سعاّش امو ةلوبقم ىهف باوتلا اهبحأص دصق
 ظ ١ ةالصلا سفن ىف وه اما عرشلا لق نم انه بولطملا هخولا اذهو ةدودرم تناك ةيولطما ظ

 | عَض نا اهط رشف ضرفلا ةالصاالا اهريغ ىف انلاخم .ناك ناو لامعإلا نم اهزيغ فال

 | ةاللصلا اهتلمح نم يتلا اهلك لامعالا تلطب ةالصلا تدسف ناف عرشلا سمعا ةّفاطم ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع دبعلا ةالص نم بولطملاو ملسو هيلع هللا لص ىتنلا ىلع
 | نا

 ! هللا ىلص هلوسرل اهظعتو هل امظعتو العو لج انالوم رما لاثتمال هم ةرداص نوكت
 | ىلع ردش وهوةساجتلاب خطلتلاو ةبانحلاب اهعوقوو ءايرلا و بحملا نم ةملاسو ملسو هيلع
 | هلل اممظعت اه. ىلا نم نا الا باوثلا اه.دصق ناو ةحم ىه رومالا هده عم م ءاملا

 اذه لدو ىلعاو لك ىهف باول ال هل اقوشو هيف ابحو ملسو هيلع هللا لص هلوسراو
 همالكىهننا ركذ امم ةلع اهيف تعق و نا لبق ال آم ةالصلا ىف نا ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلاب ريزت ةنملا نوكىف رشع ةناثاةلأسملا ٠

 | هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا ةكرب نم و ةنلا فارطا ىلع مه نيزل !ةك”الملاركذ ىه لس و هيلع هيلا

 | نعرتفالةنملاواهركد نع نورتفاال مهف عاستالا ىفةنل!توازاهو ركذامدكمينإ لس وهيلع



 م« +
 ةككاللا لقت ىتح عاسنالا نع ةذلعا به ” الو مهعلحى رحمة اونو رح يهف عاسنالا

 مهل لت اذاف ةنلا ىف ةنحل !لهالهناحس ىلا ىلبح ىحويلانولقتني الو حيبستلا لانو روكدملا ]

 لزانملاترقتساوةنلاتفقوهفاوذخااذاف حبستاىاوذخانوروكدملاةكتالملاءهدهاشو
 ىنا ىلع ةالصلاةكربنماذهف ايش ةنخل ا درت حمسللا ىاودخاا وقلخام دنعا وناكول واهلها

 ىتلا ىلع ةالصلاب د.زت ةملاتناك هع للاوصر هنل اس و٠ ملسو هيلع هللا ىلص ظ
 السا ة نطل ناله علا ىضرعلابقف راكدالا نم هريغو حسسنلان و هد ملس و هبلع هللا ىلص ظ 1

 أ تثعتأ هركديتعمس ازاوهسبا ىلا دل ولا نينح هلا نحن ىهف ملسو دس عتادو نم

 اهفلع وام وق ىلا تقاتشا باري الثم ترض م ”لسو هيلع ىلص هم وس ا الهملا ت ظ
 دعب اذاوهنهبرّمتاهئاف هتحنار تمش ازافتناك ام عوجا ىهو ال يق هر

 نولغتشي اهاوبازوةنْللا ىارطا ىف نذلا ةكلالملا لاح اذكف هكررب ىتحامئاد هتعئابعإ]
 كاز ىلا ةنلا ع نحتف ملسو هيلع هلا لص هيلع ةالصلاو ملسو هسيلعهللا لص وبلا ركب
 هنع هللا ,وؤر لا تاهحلا عمم نم مستتف اهحاون ميم ىفمهو مهوحن هزيو[

 همم بهزنو ملسو هيلع هللا لص ىناا ةايحح ىف ايندلا ىلا تجرحل هعسودللا ةدارا الواو
 هلع هللأ ىلص هللا جوا نم هع ىلاعت هللا نأ الأ تأب ثمح هعم تسساو بهذ ثدحا

 اداو هع هللاىضر لاق «سغلا قب رط ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هن ناعالا لصحمل ملسو]

 رورسلا نم اهل لصحو ةنملا مهب تحنرف هّماو ةنلا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لحد ظ
 ضقنتو شمكت مهماو مالسلاو ةالصلا مهلع ءاسنالا اهلخد اذاف ىمحم الام روحلاو

 دادتسا ةطساون لصفلا عش ىتح ىنم منا الو مكنم انا ام لوقتف كلذ ىاه نولوقنف

 ريخأت و مدقت زيربالا مالك ى هنت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم مجانا
 ملسو هيلع هللا لص هنع ىلصملل لصحم له هنا ىف رع ةتلاثاةلأسملا ٠

 الوا ددعلا كلذ ةرم فلآ هيلع لص مهلا هلوتك يلابحالا ددعلاب
 وا دمج اندايس ىلع ملسو لص مهللا صخشتلا لاق اذا ندسشرتسملا هش ىف لاق

 || بالوللا كلد لوصح دض ام تي داحالا ىف ءاح دقف هةلُخ ددع وا ةرم فلا هللا ناحسالا

 ( اده سلو ىلم رلا دمحم هيف ددرتو رجح نبا كلزي حرص كر وكدملا ددعلا ىلع بترمل ظ
 ]ل ها ملعلا دوحلاوعساولا لضفلاة داي ربان نموه لب لص ردق ىلع رجالا كل باب نم 8

 قيناهكافلال وق دنعانحم اسم ضءبلاق جيلا لعهتشاح ىفلمحلا ناميلس خشلا لاو
 . ظفللا ادب بتكي لهتلق نق ىدت ار طق و صر الا تاسح دعنا تاولصرطقلاحرش ]



 ه0
 ملسو هب هيلع هّيلا | ىلصعنالا وكتب نا جرخاتلق ىدتارطق وضرالا تابح ددع تاولص

 ةياور سودبعجرفلا وباركوو ةمايقلاموب هتثءاص ةرم نيسخ مونىف ىلع لص نم لاق

 ناهأزجا ة ةرم نيسمح دمحم ىلع لص مهللا لاق نا لاق ف كلذ ةيفيكنعهل ًأسهنا رفظملا يلا نع
 صعب ىلع لخد ان ماسوهبلع هللا ىلص هناهري ؤيو ها نسحاوهف كلذر كناوىلامت لا ءاش

 هللاناحسهشلق ام عسم هبت لدع ةملك تلقدقل لاق ىصحلاب دعت وحبساها رفذاسن

 ددعوأةرم فلاد مح ىلع لص مهللا لاق نم نا ف صن هناف ثي دل اه قلخددع هدمحمو

 لمحل مالك هنا انش ها قلخلاوا فل الاد دعت اولص ظفلل اذه هل سكي كاقلخ

 الفنو اضرف ةقدصلا لضفالا لله هنا ىف رشع ةعبارلا ةلأسملا
 ملسو هيلع هللا ىبد ىنلا ىلع ةالصلا وا

 هركدارئاهمف تب أ ر لبث دح ىف هيلع فقا ماده رابخالاةفحن ىف عاصرلا هللا دعونا لاق

 ضرفلا هقدص نم لضفا ملس .وهملع هللا ىلص هي هملع ةالاصلان | لعل د دنسم ريغ“ املعلا ضع ظ

 ىهلهمالسلاو ةالصلاهملع همن ٍلعداسملا ةالص نعقشمد عماجم ءاملعلا ضعب لثس وةلفانلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاىلع ةالصلا لاف لضفا ضر لاةق دصءا ض رفلاةق دص نم لضف ؤ

 ضرفلاة ق دص نم لضفا ةاللصلازا لاش فك ل اثاسلا لاقذ ضرفلاهق دص نملضفا

 تناو هسفنب هيف ىلصو ىلا عتاّللا هركذ ىذل(ض رفلا سل منخيشلاهكلاسقفلاملا فبجلولا
 طظفاحلا ادهلّشو هدحو هداسع ىلع هوا ىذلاض رفلاك هدع هيرهآو هتكئالم هب

 ءارقأو عيدبلا لوقلا ىفئىواخسلا ظ
 ملسو هيلع هللا ىلض هءلعةالصلاو انا رقلاةءارق لضفالا له هنا ىف رشعةسماخلاةلأ اسملا

 لضفا امجا ةرونملا ةندملا روام اناو ةرم تلثس نصحلا حاتفمرخآ ىف ىززجلا لاق

 هيلع هللا ص ىنلا ىلع ة ةالاسصلان اب تحاف ملس وهملع هللا لص ىنلا ىلع ةالاصلا مأ نا ارقلاةءا رو

 نارقلاف كلز ريغ اماواهماقماهريغموّش الولضفا اف صئلادروىتلا نطاوملا ىف ملسو

 رححنالاقو ٠ ها مورحم الا كلذىفرصهال و ةوالتلاو ةالصلا نم راثكألا نس و لضفا

 كلذ صخام اما لحموا تقوب ص خم ل ىذلاماعلاركّذلا لضفا نار فلا ة والت بالاس رشف

 هأ هيلع عراشلاصيصنتل لضفا وهف رهظي اميف فيعض قيرط نمولو هبف عرشلا دروزابأا
 هل اسملاهنم سداسلابالاىهمف ىووناءامالال وقدنع كسانلاحاضياةسضاحىلاقو

 ا ىف «بلعملستلاوةالصلا نم رثكب نا ملسو هلع هللا ىلصهن راي ز ىلا هجوت اذا بحيتسي ةثلاثلا

 جلستاو الما نيدازأ فرع اسواهمرحو هندملا راحشا ىلع ه رصب عق رادةةمرلإ



 | هلوق لاق هئاهلتيناو هترايزهعفنإ ناىلامت هللا | لأسيو ملسو هيلع هللا رص هيلع
 ةلمل ىف لاضاذكو هسكعوانآرقلا ةءارقب هنم لضفا اهنمراثكآلا لهزملا ةاللصلا نمرثكب نا وأ

 أ ام وا ملس و هيلع هللا ىلص هيلع مالاسلاو ةالسصلا نم راسثكالا هيف بلطام اهوحتو ةعمجلا

 ]| نمرانكالان ا رهاظلاو ريخالا ىلا ئموباممب رةعمجلا باب ىف مهمالكو لمتحم لك ناي وتسم
 ةءارقلازا اولاق دقو ص وصخ لحىفبلط رك د كل ذنال لضفا كلذ ىفهملعمالسلاو ةالصلا

 هن رابعت هنا هنما ذه واهم لضفا وهف صخت ام اما صخم /ىذلا ركذلا نم اضف ان وكتامنا

 ]أ ركدلا ىلع هّموا دف ىلاعت هللا ىلا بهاذلاالا مهلكقلخلل لضفانارقلاة والت يلا زغلامامالا لاقو ٠

 ركاذلا فالتخا بسحم فلتخم لاملا نا نيف راعلا ضعب لاق داعملا ةريخذ ىفلاق و ههاىلوا

 |لاق ىلواوهف راكذالا نمهرشب والضفا ههلاغتشالا ناك نارقلاباةداصاسنادجو ىف

 رادكا نم تفصوتانوعرلا نرد نم سفنلا ترهطظ اذا هنايرال ذالدعكلسم اذهوأ
 || قئاقماىلااهروت ذوفت نم ةعناملا فئاثكلاةواشغ ابهر يصب نع تاجتاوتاوهشلاو رامالا

 | قفاون قلاملاباهولانذاباملاهفاشكتا قتئاللا بوغلا رارسا ضماغل ةكردم تراصف

 ْ ةالص و ركدوةءارق ن ,مناك عون ىاهنمهلطباعتقولادراوة رهاطلا سفنلاهذهبحاص

 || انش "نين دانا انف اودع نزلا لاحر نم ذئنيح هنال ملسو هيلع هللا ىص ىنلا ىلع
 عسملل ةظحالملا ىلا ةيانعلا فتاه هوعدي اهسح ةحوتفمباؤبا نم برقلا ةرضح جليلف

 رضاحلايلقلاو ةمحلا هتكبهقح فىل والاف ءدراوه نم هلطب ام الا هتقوقرغتسي الفهنو ٌؤش

 | قومح امعارمىلاعت هلزلا نم ىلع ةلالدلا فاضصال عمال زيزعل !!باتكلاة والت ىلعلابقالا

 | هللا بص ىنلا ىلع ةاللصلا م اوال ىعدىتلاةم رخلا ةرضحاظف احاهقحةوالتلا ىطعم نا رقلا

 | اضي|ىثنمف نيقاسلات امام ىلا ةلصوملا باس الا عفنا و نييلاطلا ل اسو حجما نم ىهف ملسو هيلع

 أ هبلعىلصملا ةلظحالمو روضحلال ا عم نكمي امبسح اضيا ابب لاغتشالاب ابنك مانغا
 أهو داماماو ملسو هيلع هللا نصه دل امم اهترضح ناطلسهمضتش امل قيقا بدا اناب له اتااو

 الفتقولا كلذىؤةوالتلابلافتشالا دعت قون ةصوصخلا راكد الاب لاغتشالا ةءلضفا نه
 أ ةفورعملا ةتباثلا ثيداحالا» تحصفا م راكّدالا رئاس ىلع مرككنارقلاتاذةيلضفا ىفانتل
 لافتشالا باوثىلعوب رب ملسو هملع هللا ىلص هعامنا باوثن الت رهطملا ةنسلا تك نماهناظ ىف

 أ ةملا اعمل اهيىلامتهللا نمامتاراكذالاعبمح نا كلذ رسو هسلعا وصنممكمل اركذلاب

 بسطلاوبولقلاتاحفص يلعرامغ الا راثا دراوت نم ةنوكملا قاحلا نطاوب ىفةنماكلاضارمالا
 | بمطلاوهو قمليو ىتمنيام ىلعهلصا نمءادلاق سعجارخاو هحاجت وءاودلاعق ومب ىردا
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 ام ىدحاو فرشا هعامتا ناك كلزإف ملسو هيلع هللا ىبصمركألا مكملا و ملنعالا |

 هم وصحملا ريغلا م الابخهليختتو مهن ونط هسضتقناميسحم هيدل ىزا هان و رصاقلا هلي

 هنوؤشرئاسىفهرماىلونودن ونظو همولعوهلاوحا مسج ىثهنلا همصع نم نيبامناتش و

 ةنقوءالتب|تاهباشتملاعاونا هل عونو ا طحلا لابن اف دههلعج نم نيب و لس وهيلعهّللا ىلص
 ظ نمزلكىفناسنا لكل حلصي اممةق داص ةف رعم نيف راعلا ماما ملس و هملعهللا ىلصهناب نما ن ظ

 الجاع انطاب وار هاظ هيلعاهماودوهيفنالا تلا غاسابجوب امو هلاحوهتقو هنمهبلطيإامو
 مولعلا قي رط ىف هتنس نع سكات ا ناب فرعا وهناق و شكو همولعوهنونظ وهم وهفعحرصالجاو
 ]1 ابقشامورحبن وكي مالسالاة عرشو تاوعدلاجهنمو راكدالاطا رص ولامعالا لمسو |

 هللا ىبصهعابنا لكن مانلعجو هعابتال هللاانقف و عادبالاب اكسمتم عابتاللاكرات الضم الاضو

 - ]| ىلعهذيملت هثالما نعهلقن م يناجتلا ساملاونا خيشلا لاق و ها ملسو هم وهلا ىلعو هيلع
 | ىلاعت هللا نعهربخا مالسلاهملع لبر يجن | ملسو هملع هللا لص ئنلا نعيناعملارها وج م زارح

 هيلع هللا ىبص نم قحو ملسو هيلع هللا ىبصالاق هيلع تيأص كيلع ىلص نمل وب لجو نعدنا
 لضفا قسافلا قح ىف ملس و هيلع هللا ىبص هيلع هالصلانا ةينيللا هذه نموراتابه.دعب النا

 ةرمزىهلا>داوههوندلاهقحوهملعررلا ايض رمضافاى هل ةعفاش اهلالنا لات والت نمهل

 ةرضلاو برقلا لح هناف اّْملضف!ناكناوهنافنارقلاكاذكالوةيورخالاةداعسلالعا |

 قحتساب رالاءوسب اهبف رساجم نموبدالا ءوس نم« ىشب رسام الن ااهنف لح نم قخم ةيلالا
 نم لقب مه ريغ نم تكا نوذخا وم مهف هللا لهانا رقلاةلمح ن ال بضغلاود رطلاو نعللا هللا نم
 نأ ف كلذ نم ةمصعهل نوكتف لضفلا ضحمم اس ةب انع هللا نم هل ن وكنا الا ٌرذلا لمق امم
 ناف نارقلا ةوالت نمهل مدنا قسافلا قحىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وشر ىلع ةاللصلان اكل

 قالخالاب قلختلاو هبضرملا باد الاهيفونوءافصلاوةراهطلاىضتش ةوبللاة برم زارقلا
 | ملسوهلعهّللا ىلص هيلعةالصلا اما وكلذ نع مهدعبلهن والتب ةماعلا ررضتإ ازإف ةيناحورلا |

 أ ةراهظلان م اهلاتب قيلت ة لاحم ملسو هيلع هللا ىبص ىلا مظعت باحصتساب اهب ظفاتلاالا ابيف ىسلف

 | ىلامتوهناحس هللا ناف نك ريغ نم عرشلا قد وهعملا ظفللاب ابيوالت فان اكم وا دسجو ب و ةسملا
 | ىلمرلا باهشلا لبس (ةرياف ) ها هيذعي ال ةم هملع هللا ىلص نم و هملع ىلصي نااييلاتل نمض

 | نب ق رفد وأ لس وهيلع هللا ىلص ىنلا لعمالسلاوةالصلابلاغتشالا وا: رافغتسالا لضفالا لع

 | ةالصل ابلاغّتشالا ناب باحاف لضفاهل رافغتسالاف همصاعمما لضف اهل ةالاصلاف هءاعاط تبل نم

 هيواتق نم ىهتناًاقلطم رافغتسالا,لاغتشالا نمل ضفا ملسو هيلعهللا ىبص ىبلا ىلع مالسلاو

 ١  11رادلا ةداعس 0 0
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 ونا نيل اهي يأ ىلع نولي تكل هلأ نإ يأ يت قلوالا باب ١
 ءاملعلا نع اهنآش ىف درو امو املس اوُمِلَسَو هيلع اوُلَص

 « انش هللا ةالص ةيلاعلا وبا لاق هحص سم ريسفتلا باتكىف ىراختلا مامالا لاق[

 ]| هدنسب ركذ م نوكربي نولصي سابع نا لاق ءاعدلا ةكئالملا ةالصو ةكالملا دنع هيلع

 فنييكف هاتفرع دقف كيلع مالسلا اما هللا وسر اي لبق هنع هللا ىضر ةرجع نء سكى ١

 ديمحكنا مهاربا لا ىلع تلص امك دمت لا ىلعو دمتم ىلع لص مهللا اولوق لاق ةالصلا |

 ركذ م دبجم ديم كلنا ميهاربا لا ىلع تكراب اكد لآ ىلعو دمج ىلع كراب مهللا ديم |

 فنكف ملستلا اذه هللا لوسر اي انلق لاق هنع للا ىخر ىردخلا دعس ىبا ىلا ةدئس

 مهاربا لا ىلع تيلص 5كلوسرو كدابع دم ىلع لص مهلا اولوق لاق كيلع ىلصن أ

 مهارا لا ىلعتكراب م ةباؤرىفو مها ربا ىلع تكراب مدمع لآ ىلعو دمخ ىلع رابوا

 لا و ميها ربا ىلع تكراب مدمج لاو دم ىلع الرابو مهاربا ىلع تيلص اكةياور ىفو ظ

 ةب الا هده ريسفت ىف نيلالجلا ريسفت لع هتيشاح ىف ىواصلا فراعلا لاقو « ها ميهاربا |

 طبهم ملسو هيلع هللا ىلصولا ىلع ليلذ مظعا ابف ةياآلا هذه بازحالا ةروس نم

 ةنورقملا هّمحر هس ىلع ىلاعت هللا نم ةالصلا ذا قالطالا ىلع قلخلا لضفاو تامحرلا |

 0 ىَر َوُه ىلاعت هلوقك ةمحرلا قلطم ىبلا ريغ ىلع هللا نمو مظعتاب ١
 أ كتنع

 لضفلاو ناتاللصلا نيب قرفلا رظناف رولا ىلإ املا نم "يكترحيل ةنكالَمَو ؛

 مظعتا ةنورقملا ةمحرلا وهو هب قبلي امب ىنلل ءاعدلا ةكالملا نم ةاللصلاو نيماقملا نب ظ

 تامحرلا طبهم كلي راصف هللا ةمحرل اعين ءىث لك ىناا ةمحر تعسو دقف ذئاحو
 ظ ةمكحو هب قبلي امب هل اوعدا ىا هيلع اوُلَص اونمآ نا انين أب هلوقو تايلجتلا عمو |

 ةالصلا قاطم ىف هللاب اودنقا ثيح كلذي مهفيرشن ىتلا ىلع نينمؤملاو ةكئالملا ةالصأ

 ةطساولا هلال قلخلا ىلع هقوّمح ضعبل ةًافاكمو ملسو هلع هللا ىلص همظعت راهظاو

 هلفاكي نا صخش نم ةممن هل لصو نم ىلع قحو ممل تلصو ةمعن لك ىف ىمظعلا
 .هاملسو هيلع هللا ىلص هقومحنم مهيلعب جس ام ضعبأ ةًافاكم هيلع قلخلا عيمج ةالصف

 8 و هيلع هللا ىلص ىنلا مظعت نم هب الاد ده ىقنا ىلع دعم عامحالا ضاع ىضاقلالاقو |

 دوصقملاوةيندم هب الا هذه ىواخسلا ظفاحلا لاقوء ها اهريغ ىف سلام هن هبواتاو |

 ىتثب هنأب ىلعالا ًالاملا ىف هدنع ملسو هيلع هللا للص هس ةلزثم هدابع ربخا هللا نإ ايم
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 ةالاصلاب ىلغملا ملاعلا لها سما مث هلع نولصي ةككلملا ناو نيبرقملا ةكئالملا دنع هلع

 نع لاق مث ًاعسح ىلفسلاو ىولعلا نيلاعلا لها نم هيلع ءانتلا عمتجيل ميلستلاو هيلع

 هباحس ةنأ ىلع لدتل رارمتسالاو ماودلا ىلع هلادلا عر ءاضلما ُة هغمصب هل لاو ةكلكإا ١

 بولطم ةياغو ًادبا اكاد ملسو هيلع هللا ىلص انيين ىلع نولصي هتككالم عيجو ىللاعتو
 يي لقاملا لي ول لب كدب م أو لان لا نم ةدحاو ةالص نرخ لاو نوال

 امل كملع ىلاعت هللا ٠ نه ةالص وا كتفي ىف قئالخلا عب لامعا نوكت نا كلا بح

 هتكالم عيمجو هناحس انير هيلع ىلصي نمسف كنظ ا ىلاعت هللا نم ةالصلا ريغ راتخا

 نعلفغي وا هملع ة ةالصلا نم رثكي ال نا نم ومب نسحب فنكُف رارمتسالاو ماودلا ىلع أأ

 هن ىلافت هللا فرش دلا فيرغتلا اذه نايلس نب دم نب لهس مامآلا لاقو ءها كلذ 1

 نم عمحاو منا للا قع نولص' هتكئالَمَو هللا نإ هلو سو هيلع هللا ىلص ادت

 ةكئالملا عم هللا نوكي نازوجالهنالووحسلاب هل ةكنالملا رماب مالسلا هيلع مدأ في رشنت

 ملسو هلع هللا ىلص ىللا ىلع ه ةالصلاب هسفن نرع.ىلاعت هللا ريخا دقو فيرشتلا كلذ ىف

 ةكئالملا هب صتخم فيرشمت نم غلبا هنع ردصي فيرشتف هبلع ةالصلاب ةكالملا نع من

 لهس مالكه تياور دعب افنْللا كلاسم ىف لاق كلذ ىف مهعم ىلاعت هللا نوكي نا ريغ نم

 نينم ؤملل ايغرت ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ىلاعت هتالص مدقو هيلا لصتلا هدنسب روكذملا

و هلالج ىلاعت هللا نأ لاق ىلاعتو هلاحبس هنأكف اهكرت نم مل ايهرتو كلذ ىف
 هتمظع

 لا ركذي هاهتتشا عم ةكئالملا ناو هملع ىلصي هقلخ نع هانغو هعافتراو هناش واعو

 ل وا« نوجاتخ ما ذأ ئلذي قحأ مئان دع نواصي هلا نم مهتناكمو ىلاعت

 ايئدلا فرش نم هترافس نعو هتلاسر ةكر ربب مكلان امو مكل هتعافش ىف هيلع همالسو

 للا ىلص اذا لاق نا ىزارلا رخفلا ريسفت ىفوهها هلها وهام انع هللا هازج ةرخا" الاو'

 سبل هيلع ةالصلا لوقن انتالص ىلا ةجاح ىاف ملسوهسلع هللا لص هيلع هتكلالمو

 هميظعت راهظال وه امناو هيلع هللا ةالصعم ةكنالملا ةالص ىلا ةجاحالف الاو ايلا هتجاحل
 | هلا هل ةحاحاالو هناحبس هسفن ركذ انيلع بجوا ىلاعت هللا نا مملسو هيلع هللا ىلص'

 يلع لص نم مالسلاوذالصلاهماعلاقاذهلو هلع انملع ةققش انم همظعتراهظال وهاماو ظ

 ىلاعت هل وق ىفه ريسغن ىف ىريشملا مساقلاوبا لاق ينالطسقلا لاقو « ها رشعاب.هملع هللا ىلصة رم ظ

 ةمالل نوكت نا ىلامتوهناحسس هللا دارا هي ألا للا ىلع َنوُلَص همك المو هسا نإ ١

 مآ هيلع ةالصلاب ىلاعت مهرماف ةمعن دبب ةعافشلا ىف اهلع' يمفاكي ةمدخ دب افوسر دلع |



»( 
ص ةدحاو يلع ىبص نم هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع هس ناسل ىلع ىملاعت مهأفاك

 لا ىل

 تقو ىف هللا ص ةدايزلا نع ىنغتسي ال دبعلا نا ىلا ةراشا اده ىبو تاّرم رشع اء هلع |
 ةدايزلا ىلا جاتحا دقو ملسو هيلع هللا ىلص لوسزلا ةبثر قوف ةمئر ال زا تاقوالا نم

 ىف ىطرقلا دم نب ربح دم وبإ مامالا لاقو ٠ ها هيلع همالسو هللا تاولص هللا نم

 | ىاعتهللا لوق ىف لاق هلا امهلع هللا ىصر سابع ىا نع ىور ماضتعالاو زالملا هباتك

 | نورفغتسي ةكتالملاو ىنلل رمعب تالاف ةنآآلا ىلا لع َنوْنَص' هَتَكَبالََو نا نا
 | 31 ا 25000 راسم م ا عع 8
 |ورفغتسأ لوش لاق دلع" اولص ةماع نينم ملا ىنس اونا نزلا اهني لاق م هل

 همحر يلا زغلا مامالا كاق و ها اماناصر هَ كرم اع اوصراىا مسن اوُملَسَو دم مسن

 | هيلعنيلصملا ىلعو لسو هيلع هللا ىلص هين ىلع ىلاعتهّلا ةالص دوصتملا ردلا ىف كىلاعت هلا
 ىفةكلالملا ةالصو هماعانتالص اماو مييلع معلا فئاطلو تاماركلا عاونا ةضافا اهانمم

 | ةغرو ةماركلا كلت تلطيفلاهشاو لاوس وهف ةياآلا ُهَتْكَبالَمَو هللا نإ ىلامت هلوق

 مامالل ثسللا يبا همدقم حرش ىف تأرق ىواحسلا ظفاحلا لاق و.ها هيلع اهضافا ىف

 ىصن نا انما ىلاعت هللا نا ىف ةمكملا ام لبق ناف هصن ام ةيفنحلا ىم يناكرتلا قطصم

 هلع ىلصي نا ىلاعت هللا لاسف دم لا ىلعو ماض ىلع لص مهللا لون نحو هيلع

 هللا ىلص هنال انلق دمج ىلع ىلصا ةالصلا ىف دعلا: لوش ناب ىمي انسْفنا نحن هلع لصءالو

 بياعم هيف س ينأي فيك» صناقنلاو بياعملا انه نحو هيف ببع ال هاط ملسو هيلع
 | ىهاط ”ىن ىلع هاط بر ,نم ةالصلا نون هيلع ىلصب نا ىلاعت هللا لأسنف ىهاط ىلع

 هناف مكحلاو فئاطللا هباتك ىف ىروباسبلا نع لوقثم كلذوحتو ها ينانغرملا ىف اذكا

 | كلذ نع رصقن دسلا ةبئرم نال دم ىلع تيلص ةالصلا ىف لوش نا دسلا نكي ال كاف

 هللا وه ةَقِيقْلا ىف ىلصملاف دئتبحو هير نم ةالصلا نوكتل هلع ىلصي نا هير لأسي لب

 كلذ نم ١٠ىث ىلا ةلجح يبا ىا راشا دق وءها لا وسلا ىعع هي زاحم دسلل ةالصلا ةسو]

 هيلع ةالاصلاب ىلاعت انرما الانا دم ىلع لص مهللا ةغيص ةمالا همدلمت ىف ةمكملا اقم

 وهو ملسو هيلع هللا ىلص هب قبب مب ملعا هل هيلع ءانلحأ كلو نمسحاولا ردق هلم مو
 امل لاق سلوق نسح لاقق ركاسع نب نميلا وبا همسو كللع ءانث ىصحأ ال هلوقك

 ءالاصلا هليضف ةفرعم منلس لو سو هيلع هللا ىلصهَللا لوسر ىلع ةالضلاب هناحس هللا رما

 ئ لص مهلا انلقف هناحمس هللا ىلا كلذ انلحأ هبف لجو نع هللا دارم ةقسقح كردي ملو هملع



 «0.و
 هللأ و ملسو هيلع هللا لص هل هدرا اسي فرعاو هب قيلب مب ملعا كنال كاوسر ىلع تنا

 هبلغ كنالص نكتلف هلكك لذ تفرع اذا رك ام دعب لاقو ىواخسلا ةرابعتهتنا ملعا

 يلع ةبظارملاو امم راثكآلاب ثيلعو هيدل كتوظح مظعت كاذب هيلع ةالملابكرمأ 6 |
 رثكا اًئيش بحا نف ةبحلا تامالع نم ةالصلا نم راثكالا ناف اهيف تاياورلا نيب عُمباو

 .دلوو ءدلاو نم هيلا بحا نوكآ ىتح مدحا نام لمكي ال ثيدحلا ىف حصو هركذ نم ٠
 نولص' ُهَنَكَيالَمَو هلا نإ ىلامعت هلوق ىف هتئاقح ىف ىملسلا ىوروهنيعمجا ىانلاو

 ككل نهو ةلصوىلاعت هللا نم ةالصلا لاق هنأ ءاطعنبا نع هب لا َىَنلا ىلع

 هيلع هللا لص هملع كتالصل لعجم ال ىراسلا:دحاولا دبع لاقو# ةبح و ةعباتم ةمالا نموأ

 قحى ضقت كلاف هلع كتالصب ًاًيش هقح نم هب ىضقت كنا نظن. ارادقم كسلق ىف ملسو |
 هركذ نع هلو ىلاعت لا ةالص ىف وهذا عججا هتما هيضقت نأ نم لحا هقح نا كسفن |

 هيلع هللا ىلص هب كسفن ةمحر بالجتسا كتالصف َىَللا ىلع اح نولصي' ةَنَكَيالَمَو هللا نإ
 نم ه ءريغأ عقو ام دمج ىلع لق مو ىنلاب اهيف ربعو ىواخسلا ظفاملا لاق مثها ملسو

 ةنمللا َكْجْوَرَو َتنإ نكسلا مدا اي ىلاعت هلوفك مهلع همالسو هلا تاولص ءاينال ظ
 ةقلخ َةلاَنَعَح نا دوك [و٠ايؤالا تقدم ادق مها اوان مالتب طا 3-2

 حم يو. مالفب لوشن انإ اركز او» لإ كفوو يكون يلا ىصع و ضرألا نأ
 للا ىلصابم صتخا ىتلا ةما او ةماخعفلا نمكلذ ىف ام اذه هابشاو وق راتكلا د

 لسرلا راس ىلع ليضفتلاب ًامالعاو رادقملا ولعب [راعشا ءاسنالا ناس نع ملسوهيلع
 همساب ليلخلا ركس ليلخلا عم ملسو هيلع هللا ل انين ىلا لآ ركَذ امو راخالا ظ
 ىلا اًده 3 وعملا نذل مهارباب ىااثلا وان لات لاف قب بيبا رو
 لكو ةلعلا بئارملا .نم اهلعجو اهفرشو اهركُي ءاملعلا هوت دق ةممظع ةلمضف هذه

 اضيا ميدبلا لوقلا ىف لاقو ٠ ها همهفاف كلز ىَضَتَس ةخلصمل وه امعا اسأب دايس عضو أ
 ةكئالملاو لاق ملعا هللاو نواصي هتكئالمو ىلك< هللا نا هريدش اذذح ةب آلاىف نا لمقو

 عبس ناكسسو شرعا ةلخو نيرقلا ةكئالملا منم نال لجو نع هللا الا اهددع ىمخمال [

 «يوظتحم ىلاعت هلوق ىف مدا ىنببو لامعالا ىلع ةظفحلاو رانلاو ةنلا ةنزخو تاوامس

 ريوصتلاو فطتلاو ماحرالاوراطمالاو باحسلاولانجلاو راحبلاب نيلكوملاو هللا رثأ نم
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 ظ موجحلاو كالفآلاىرجو حايرلا فيرصتو تابلا قلخو داسحالا ىف حاورالا خفنو
 نيماتاو ةغمجا مون سانلا ةباتكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اننالص غالباو

 ترحم نمل نيثعاللاو ةالصلا رظتنل نيعادلاو دما كلواسر لوقو نيلصملا ةءارق ىلع

 ردوجومكلزرثكأو اهريغو هحبحصلاث يداحالا هن تورو امتكلز ريغمىلا اهجوز شارف

 ىودعلا ةناتكقيرط نم ىرطلا ريسفن ىو ظفاحلا ناح نءا خمشلا يال هملقعلا باك ىف

 لكل لاقف ىعد الاب نيلكوملا ةكنالملا ددع نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لأس نع نا

 نم نانثاو هلامش نع رخاو هنمب نع دحاو راهلاب ةرشعو لبللاب ةكئئالم ةرشع ىمدا'

 | ناستتاو دمج ىلع ةالصلا الا هيلع ناظفح نبل هيتفش ىلع نانثاو هفلخ نمو هبدنب نيي |
 | هسرح رشاعلاو هعضو ريكن ناو هعخر عضاوت ناف هتصان ىلع ضباق رخاو هسنح ىلع

 اكلم نوتسو ةئامثالث هعم ناسنأ لكنا لمق ومان اذا ىنعي هاف لخري نا ةمحلا نم
 | نوصعب ال نيذلا ةكتالسلاب رومعم وهو الا ناكم ىلفسلا ملاعلاو ىولعلا لاعلا ىف سدلو |

 | نب هللادبع ثيدح نه ماحلل ءاردتسملا ىف تبن دقو» "ورم ل ام تواو مها ام هللا [

 | .قاخلا راس [زحو ءازجا ةعست ةكالملا لمحفءازجا ةرشع قلخلا زج هللا نا ورمع |

 : فنا نوعبس موب لكشف لصي رومعملا تببلا نأ هتحص ىلع قفنمل جارعملا ثيدح ىفو

 اعوفرم رازلاو هجام نباو ىذمرتلا دنعرز يباثيدحىفو اودوعب ملاوجرخ اذا كام |

 | هتهج عضاو كلم هملعو الا عباصا عبرا عضوم اهنف ام طن نا امل قحو ءامسلا تطا

 | ام يناربطلا دنع ةشئاع ثبدح نم هوححو يناربطلا دنع اعوف رم رباح ثيدح ىفوهدحاس

 | دجاس دامك وا تاق كلم هيفو الا فك الوربش الو مدق عضوم عسلا تاوامسلا ىف

 ١ ثح نإ ارقلا صنب ملسو هلع هللا ىلص دئلا لوسر ندرس ىلع نواصي عسمللا نا مولعمو

 ٍ لخد هنا بكن عو نيلسرملاو ءاسنالا | راس نود هن هللا هصخ ام اذهو اوناكناو اوناك

 نم ام بمك لاف ملسو هلع هللا ىلصاّللا لوسر اوركّذف اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع

 ىلع نولصي و مهتحنجاب نوب رضي ربقلاب اوفحم ىتح ةكئالملا نم افلا نوعس لزنبالا رجف
 ]| ريقلاب اونحم ىتح املا نوعيس طبهو اوجرعاوسما اذا ىتحملسو هيلع هللا ىلص ىلا

 افلازوعسو لبيللاب افلا نوعبس ملسو هملع هللا ىلص ىلا ىلع نولصيو مهتحنجاب نويرضي

 ظفل ىفو هنوفزب ةكئالملا نم افلا ناعس ىف جرخ ضرالا هنع تقشنا اذا ىتح رابلاب

 ام باب ىف ىرادلاو بعشلا ىف ىتهسلاو لاوكشب ناو ىضاقلا لعامس| هاور هنورقوب |
 تهتنا هل قئاقزلا ىف كرابملا نباو:هعماح نم ملس و هملع هللا ىلص هنن هن ىلاعت هللا مركا
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 ' خيشلا يتربخانغملا بات كن معسانلا ٍبالا ىف ينارعشلا مامالا لاقو #ميدبلالوقلا ةرابع
 نواصلا هب ظفلي فرح لك نوبتكم روت نم مالقاب ةكنالملا ىأر هنا ىورلا دما

 فرح لك رم تيأ ر ىرخا ةرم يل لاقو ةفيحص ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع |

 راكذا نم فرح لك روطت متركذذلا كذب ىلاعت هللا ركذي اكلم روطتس دلا هب قطن
 دصلل قشكو لف انكعو ةكئالمثلاثلا رودلا كالما نم روطت مث كلذك اكلم كلملا

 دهغملا اذه ْنا ٍلعاو يئارعشلالاق هلاوقاوهلاعفا تاروطن سم ةكّنالم أوامم وللا ىأرل

 نءو ةكئالملا نطاك هنطاب راص ىتح ةيرشبلاتارودك نم هسفن تفص نملالا نوكب ال
 يتامسسو ٠ ناملاعلا بر هلل داو كلذ لس نع بوجحت وهف كلذكص نكي م

 ىلع خشلا ةمالعلا لاقو « ةكسعنالملا ددع ةرثك ىف لوقعلا رهسام ثلاثلا بالا ىف

 ساصلا يبا ىدبس ضف ىف يناعملا ها وج باتك ىف ىسافلا بر غملا ةدارب يبرعلا نب مزارح

 | هلا ىلص يلع لن الهنا فيرشلا ثيدحلا ىف درو هنع هللا ىض سار هنالما نم القات يناجيتلا

 هملع هللا لصلاق ةي آلا ىلا 0 ٌنولصت' همك المو هلآ َّنأ ىلاعت هلوق ملسو هيلع

 1 هنا يناهكافلا مامالا نع الق ىواخعسلا ظفاحلا لاق وه مكتالص نع يفانغا هللا نأ ماسو

 ١ ملسو هبلع هللا ىلص است ريغ ىلع ىلاعت هللا نم ةالص ملع ايف هريغ الو ناوَقلا ىف سل

 ]| ىسول الا دوم دمسلا ةمالعلا لاق وهها ءاسنالا راس نود اهم هللا هصقخا ةيصوصخىهف

 | هذه ىوس هبت ىلع ةالصلاب ممالا نم ةما رمؤت ملعلا يتاعملا حور هريسفت ىف ىدادغلا |

 ]| رابخالا ةفحم هباتك ىف عاصرلا هللا دعوبأ لاقو .ها اهاصوصخ نم ىهف ةيدمحملا ةمالا|

 [( ىنلا ىلع ىلصي هتاحمس هللا نا ىلعتلد هم ركلا هب آلا نا راتخلا ىلا ىلع ةالصلا لضف ىتأ

 ةالصلا ناف اب راس قبلي الام كلاب نع عماسلا اهما ليز نا دب الو لوألا رولاو لكلا

 ظ آل تافصلا هدهو.كباساو كلب كس ىلع ىنثت و كناساب ملكت نا كدنع ةدوهمملا |

 || ىلامتو هلاحبس هئافتاقولخلا تافص نع هزت نمم نكمت الو تايربلا قنا قيلت
 || كفالك هفص ىلع هنا مهظالق ملكتم هلا تعمسناف هتافص ىف هل ريظنالو هناذ ىف هل هسشال

 هناسمم ال ىدبا ىلزا دق همالك لب نايدلا كلملا كلذ نع ىلاعّس هلاف ناسلو هحراج |

 لب عيضوتالو فيلا انالوعسطشالو فرحالو توصب سبل هلوال ةيادي الو هرخآلإ
 هنردقو هملع نم هنافص نمةفص لكك لذكو هناذك همدق سحاوف هيافص نم همالكوهلوق |

 ىذلا مدقلا ردملا ريبخلا ماعلا وهف ةيدياةيدمرسةمل زااهلكةتامح وءرصي وهعمس و هنوازاو#

 اوم نيذلا اه أ اي ىلاعت هلوق ىف اضيا لاقو ها مبا عيمسلا وهو «ىتالثك ني
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 أ ناسحالا لها داني لو ناميالا لها هلالاح لح ىلوملا ىوان املس اوس ِهَلَع اولَص

 الها اوسيلف مهتلزنم طاطحتاو مهتس نارفكلا لها داني ملامتاو نايصملا لهال ةيلسن

 ”نذلا اهي أب لجو نع هلوق لثم عقو ناو ٍبابرالا بر ةاحانمل الحم الو باطخيي ]|

 | داعباو مهولقل ةمادنو عيرقتو مييلع بتعو مهرجز وه امئاف مولا اوررنتنمت ال اوُرفك |
ه هلالخا مسا ىلاعتو هناحس ركذ اضنا عاصرلا لاقو٠ مهر همح ر نع 1

 | و بالا قى ان

 أ كلذو ءامسالا نم كلذ ريغالو ىبصي برلا نا لّش ملف ىنسحلا هنامسا نم هريغ ركذي |
 | تلق اذا كنالتافصلاو ءامسالا عبج عماجا مسالا وه ةلالحلا مسا نال ملعا هللاو
 | كلذ ديغىلا محر فّور ملظع داوج مرك رب دمص درف دحاو هلا هنا تققح دقن هللا |

 | ةمحرلانا مهوتلاهتم هب ميظعتلاو ةمحرلا ىضتقاهئامسا نم مساركد ولف لج وزع هنامسأ نم
 ْن |ىهتشهناف ةلالخل ار كذا |ام فال هريغب رعش . ١ حو مسالا كل ذةهج نم ةروصقم ةالصلاو ا

 |١ ههج نم لسو هيلع هللا ىبص هملع ىلص وهناحبس هر هرر همح ر ىلا

 ظ لاك. راهظاىفغلباكلذو هيب مظعتاو ةمحرلا ىضتق اهنامسا نم مسا لكنا واهلك امس
 (| هنن ىلع ىبصت نمحرلا همست ىلع وصي برلا ىلاعتلاق هنأكف ميركل ىنلا مام مظعتلاو ةربلا |

 ,أ هضرا لها دامس ىلع ىلصي ميلظعلا هناق ولحم عا ىلع صر ميركلا هسيح ىلع وصي نايدلا كلملا ١

 ١ ةلالاتسا مسا ىفهلكك لذ عب عمتججف م ءامو أم ملع ام كلذك اهلك هءامسا عبس و هناوامسو

 1: اًسنل ىلاعت هل هللا همحر لاق و5٠ 20 سو هيلع للاىلصدل اهبرككواميظظمتو[راصتخاو آزاجنا |

 ( نم هريغالو لوسرلا لش ملو ىنلانه صخو ةلياجتافصو# ةريثك ءامسا سو هيلعهّللا ىلص |

 ىلصانيبنا ت تافصلا امعانا ملعا هللاوهرسو تافصلا وءءامسألا |
 َ لجو نع هللا هف رش ىتلا سو هياع هللا

 نونكمو ةسعب هراحاو ىلاعت هللا ءاسا ىلا عجرم ريغادحا طعب ملاميهءاسنااهفكراشواب |

 ١ للا تأكسف مهف الو لقع هكردي ملوملعدب ظن ملام ابحو ءالوم ءطعأ دقو ءرس

 ا هماقل ًاشرشن ةنابر بهاومو ةيندل مولعب سو هيلعدللا ىلص هصتخلا اك هنا ىلا ريش

 ١ هنا ىلا ىرخا ةراشا همفو هيدل هياكم راهظا و هياعةالصلاب هصدن نا هاطغأ كلذك |

 أ ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ىلصي كلذكقلاعت هلامسا معا ةهج نم هيلع ىلوملا ىلص 6 [

 | هللا نا هلوسر ىلع ىلصي هللا نا هين ىلع لسي هللا نا لوش هنأكف هامسا معا ىف|

 | اك ىبنا ىلع ب راحتافصلا هذه نال محرلا فؤرلا ىلع ىلصي هللا نا مركلا ىلع ىلصي

 لوقف لاقوعاصرلا ةفحنة رابع تهت ١:- ةلالخلا مسا ىلع لاعت هللا تافس ترج |

 3 اخو
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 ةالصلا نود املس اوُمْلَسَو ىلاعت هلوق ىف ردصلاب ميلا دك أت ىف ةبكملا عيديل
 ظ نسحف مالسلا كلذكآلو هتكالمو هملع ىلصي هنا ىلاعت همالعابو نإب ةبك ٌومةالصاا نا

 آ مالسلا ىلع ةالصلا دقت عقوامل رجح نبا ظفاحلا لاقو» . ىناهكافلا هلاق ردصملا هدك أن
 ركذلا ىف هنتر مرخآتل مالسلا دكؤي نأ نسح ماههالا ىف ةيزمحدقتلا ناكو ظفلا ىف ظ

 هتكنالمو هللا ىلا ةالصلا ةفاضا نع هللا همحر لئسو هرخأتل هب ماتهالا ةلق مهوتب الثل ظ

 نابنعم هل مالسلا لاَ نا لمتحم هناب باحاف مالسلابو ايي نيم ْوملا ماو مالسلا نود

 رايتالا ميم زوجمال هتكلالمو هلاو مم امبحصل نونمؤلا هب يمافدايتنالاو ةيحتا ؤ

 نم ريخ مامالا هلقن الحا ٠ هركحّر امو .ملعا هللاو مايالل ًاعفد ميلا فضي رف

 امان اضر هب هب كمي اهناوضرا:ىا اهلست اوملسو لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع دمع
 ءامسانم مسا وه ىذلا مالسلا ليقف مالسلا ىنعم م ىففاتخاو ىواخسلالاق و ءمدش دقو

 ذا تاف.الاو هراكملا نم تملسو تاكربلاو تاريخا نم تواخال هليو انو كيلع هللا

 | ضراوع ءافتلاو اهف ةكربلاو ريخلا يئاعم عامجال اعق ون رومالا ىلع رك زيان هللا مس ا ناك
 أ صئاقنلاو ماذملا نم هللا كملسي ىا ةمالسلا ىبمب نوكيا لمتحمو اهنع داسفلاو للحلا
 ٠ ءركصذو هتماو هتوعد ىف دمحل بتكا مهللا هب دير امئاف دمع ىلع ملس مهللا تلق اذاف
 ]| مايالا رمم ىلع ىلاعت هللاب ناعالل سانلا هيوعد ىأ هي وعد دادزتف صقن لك نم ةمالسلا |

 | ةلاسملا نع نوكي نا لمتحمو لاق همها ىتويلا هلاق اعافت را هركذو ارئاكس هتماو ًاولع |

 "ينم َوَحَش ايف لونك قع َنوُيؤ " َ ةلَيرَو الف ىلامن لاق امدايقنالاو هلا
 ظ حرشف ىسافلا لاقو هه امل اوُمِلَسَو 3 تيضق 0 ارح مهييفن ىف اودي ل م

 | مالسلا دبع نباهخش نعام اوُمِلَصَو ىلاعت هلوق ريسفد ف هفرع نبا يح لئالدلا

 ىذلا ديك انلاب هتالص ىف أي ال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع يلصملا نا لود ناك هلا
 | دوصقلا سيل هنالشلز هينكيو سو هبحو هلآ ىلعو هيلع هللا لص لوقت امو اهلست وه

 ا ىف 6 اهدي لوَش ناك ىرهزلا هرصاعم ناو رابخا ال ءاشنا وهف هقيقح ريغلل راخالا

 ؤ هنأ دانسأ الاب ىتمملا ففيصلا ىبا نبال نابعش لضف ىو عيدبلا لوقلا ىف لاق ٠ هأ هن لإ

 ؤ ترث ٍلسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ةيآ نال راتخلا دمع ىلع ةالصلا رهش ناصش نا لبق

 نا دارا اذا همون لملق ناسنال فصو هنأ ىزارلا سودع نع لاوكشب نبا ركذ و٠ هبف

 هيلع اوُلَس اوُنمآ نا اهيا يملا ىلع نوُثَس' هتَكَبالَمَو ها ّنإ ؟رهب نا مان

 لمرادلا ةداعس |
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 نبك نعاندلالا نام ركذامكةفرشلاةي الاءدهرياوق نمو ىواخسلالاق ٠ امي اوُمِلَسَو

 هتك المو هلل | نأ هب ولآ هذهالتف ملس و هيلع هللا ىلص ىتااربق دنع فق و نم هنأ كيدفيبا

 هللا ىلصلاق مث اَميِلْست اوُمِلَسَو الح اوُلَص اوُنَمآ نيرا اهيآ ب سلا ىلع َنوُلَصي
 6 كل طقس مل نالف اب كيلع هللا ىلص كلم ءادان رم نيعيس اهو ىتح دمتحاي كملع ظ

 الو لاق مث ىتهييلا حيرخت نع ملفنا هوجلا ىف ىمتيحلا رجح نبا كلذ لقتوها ةجاح مويا
 ىلاعت لاق َكِلَو ةمرحم انتا حرص دنقف همساب ملسو هيلع هللا ىلص هنادي زاومل هبق لملد

 هللاىناي وحنب ىداني امئاو ضني مكشات و ءاعاك مكس لوسرلا اعد اوُلَمْحَت آل

 ) للا ىلص ىنثا ىف اريرض الجر نا حيحصلا ثيدسحلا كلذ ضرامب الو هللا لوسرا

 انهي وعديو ءأوضو نسحيف ًاضوت نا ءرماف ىنيفاعي نا ىل هللا عوا لاقف ملسو هيلع

 دمت اي ةمحرلا ىن ملسو هيلع هللا ىلص دمج كيبنب كيلاهجوتاو كل اسايفا مهللا ءاعدلا

 ماَقف ىف هعفش مهللا ىضَقتل نجاح ىف يبرىلا كيدةجوتا يبا |
 | ضرامب د ملاعاو رصيا دقو

 ظ ءاش فيك ف رعت نا هلف قا بحاص ملسو هيلع للا ىلص هنال ثيدحلا اده كلزأ

 | ةيوم دعت مماحاح ىف ءامدلا اذه فلسلا لمعتسا دقو هللا همحر لاق هريغ هب ساقب الو ْ

 ىضر نافع ن نائع دنع ةحاح هل ت تناك نمل ةب اححصلا ضعب هملعو ملسو هم هيلع هللا ىلص

 ؟ لسوتا ركذ نيب قرف الولاق ءرحح نا مالكىهتنا اهاضقف هلعفو هقالخ مايا هنع هللا[

 ٠ ءايلوالا اذكو ءايسالا نم ءريخب وا ملسو هيلع لا لص هب هجوناو عفشنتلاو ةناغتسالاو

 هللا ىلص هبادن ةمرح صصخ ام ىمرلا باهشلا ىوات ىف تيأرو ء ها سلا اقافوأ

 | لس اهسرابع صنو مظعتا ىصّصت هنرش ءادلا كلذ نَرَش ملادأ اه همسأب ملسو هيلع

 ' هماع ملق اداو همأع مأ هنم ْر ةصاخ ىه له همسأب ملسو هيلع هللا ىلص هنادي ةمرح نع

 | هاوقك الف هيضتقت ةئيرق تدجو اذا اما مظعتلا ىضنقت ةنيرق نع درجت اذا اهلحم لهفأ

 | ثمح اهلحمو ةماع اهلب باحاف ٠ ٠ كلذ وحن وبسحلا دم اب ةعافشلا دم اي ةلسسولا دمي

 ىلع لوم مهقالطاو الف لاؤسلا ىف امك ت دحو ناف مطعتا ىضتن ه«نرق * نرتش ال

 هنلالا ىتيزمه ىف ىلوق مظعتلا ىمنقت ةبرغ نزتقا امو تلق ها ةروكّرملا ةنيرقلا مدع

 ملسو هيلع هللا ىلص ءاسنالا دس مدعم ىف ءارغلا ةسلط ةامسملا

 ةامسالا ددعت امهم كل « ليج نيلاملا ف فصو لك ظ
 ءانثلاو دماح لك نم دحااادمج اي دملا كلف



 6# ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىلع ميلستلاو ةالصلا يكح ىق ةمت

 نا هللا همحر رجح نا ظفاملا ىنعب انش لاق دقن اهمكح اماو عيدلا لوقلا فلاقأ
 ] ىريطلا ريرج نبا لوق املوا بهاذم ةرشع هن ءاملعلا مالك نم هيلع فقو ام لصاحأ

 لوا دقو بوجولا ىلع ال بدنا ىلع ةيا آلا ىف صمالل المح تابحتسملا نم اهنا هريو
 | هجاواهلا اهناث٠ملعا هللاو نيعتموهو ةدحاولا ةرملا ىلع داز ام لوقلا اذه ءاملعلا ضعي

 رص نب دمحم وبأ ىضاقلا لاق ةرم ءازجالا هب لصحم ام لقا نكل رصح ريقي ةلمللا ىفإ

 ءاملعلا ا عمجا ربلا دبع نبا لاقو ةزسمتا ىف ةبجاو ملس و هيلع هللا بص ىبنا ىلع ةالصلا

 ]ندا ا . 1( ىلاعت لوقت نم وم لك ىلع ضرق ملسو هيلع هللا لص ىنا ىلع ةالصلا نا ىلعأ
 0 ماد ماد قا هاا معلا ىف ةره .بجي ايلات . املس اًوملَسَ ِهْلَع اولَض اونا

 وملاو كلام نع ًاضيا لقنو هنع هللا ىضر ةفسحينا نع ىعوهو دحوتاةملكلثم
 اراك شغال قلل رمالانالةدحا و ةرمرمعلا اهم وج و ىنعا مهنع هللا ىض رىعا زوالا وأ

 فالخ ال ىطر ىلا لاقومزح نبا هيلا نمو ةمالا روهج ل وق وهوريلادع نأو ىفاق 2

 ةبطع نبا هقبسو ةدكّؤملا ناسلاب وجو نيح لكىف ةجاو اهناو ةرم رمعلا قا وجو ىقأ
 ىتلا ةدكؤملا ناسلا بوجو ةجاو لاح لك ىف سو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلا لافت
 | لوق نيب ةالصلا رخا دوعقلا ىف سجن اهنبار اق ربخال نمالا ايلف "'و اهكرت ”عبالإ

 نبا قاحساو ىعشلا لوق وهو لوالا دهشتلا ىف يجن اهسم اخ «للحتلا مالسو دهششا]

 | ٠رقابلا رفعج يبا نع كلذ لقت لح نييحت ريغ نم ةالصلا ىف بج اهسنداس٠هيوهازإ
 | هترابعو ةيكلاملا نم ريكب نإ ركب وبا هلاق ددنب ديسقت ريغ نم اهنم ٍراثكآلا بجي اهمباسأ
 مولعم تقول كلذ لحجم ملو اوملسيو هسن ىلع اولصي نإ قل“ ىلع ىلاعت هللا ضرتفأ

 ىلا ىلع ةالصلا لاق ةكلاما ضعب نعو لست الواهنم ءرملا رثكي نا بحاولاق

 | اهشان٠ ملعا هللاو نيعم تقوالو ددعي دبقتم ريغ ىلمح ىالسا ضرف ماسو هيلعهللا فص
 1 خميشلاو ىميلخلاو ةيفنحلا نم ةعامجو ىواحطلا هلاق ماسو هسلع هللا لص ركذ ظ

 | طوحالا هنا ةكلاملا نم يبرعلا نبا لاقو ةمعفاشلا نم ةعامجو نينار فسالا دماح وبا
 انو هسفنب هركذ وا ملسو هيلع هللا لص تلا ركذ عمس املك حت ىواحطلا ةرابعوأ]
 ظ ركذ املك لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةاللصلا بوجو ىتعا بهذملا اذ هلدتسلا]

 هيلع لدي رمالا نا ىلع ءانب دبا راركتا ىلع لمحمو بوجولل رمالا ناف ةمزكلا ةيآلا
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 «دنع تركذ نم ليخبلا ثيدح يناهكافلا ركذ امو قلطملا رمالا ىف لاوقالا دخا وه م []

 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ب وجوب لاق.نم لوق ىوّش اذه لاق ىلع لصي ملف

 | ىذلا قحلا لوش هللاو لوقا رككسع نب نمسلاونا لاقو هلا ليما ىدلا وهو ركذ املك

 | هللا لوسر ىلع ةالصلا نأ ىمهت صوصتا هذه موهفم نم. هلقعتبو ىملع هللا ىهتن |

 | ىعدا نم لاق م الركذ املكه ركد عمساذا فلكملاىلع ةجاورشملا دمس ملسوهيلعبللا لص ظ
 | هتلقام ىلع ليلدلاو رمعلا ىف ةرم بج اهلا معز نككالو بدلاولع ةيآلا لمح نا ظ

 | داعب الاب ءاعدلا ىلع نيماتلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ليربج رما ىف هتمدق ىذلا ثيدحلا ||

 ىنمم نا هرمال اميخفتو ملسو هيلعهللا ىللص هردقل اهلظعت هركذ دنع هيلع ةالصلا كرت نل]

 هنائثس ريفكتو هتاحرد عفرب هتباثاو هتفلز نمداعباوا هتمحر نمداعب | ىلاعت هللا نع داعبالا |

 | ماعنالا بتارم تاوف كلذ تاوف ىفو هتمارك عاونا نم كلذ ريغو هنانسح فمضتو ظ

 دبعلا بجحو ماقم أوسا نامرحلا نم ماق دقفارث ًالاءذهب ةرخآلاىف هيلع رثؤتسا نموأ

 | بان ملاركذ ىلع همدق كلذلو ماقتنالا بتر ىصقا هنع هدمبو هئاحبس برلا نعأ

 مج من نوبوجحح ديمو "مهي ل'نع ”ممنإ الك ىلاعت هللا لاق مانهالاو هركذي لافتجالل |
 | امدك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا كرات نا كلذ دكؤيو_محتلا اواَصَلإ

 هموص ىذدلا موصلا رهش همرح كاهتنال لحتسملاو نبوبالا قوقع كلس ىف ملظن دق ركذ

 نبع ةرق رظنلا عنا نا هتلق ام ىلع ةلدالا ذك أت نم كلذ ىفو نع ضرف هميظعتو |

 مهاربا هخيش نع هللا همحر هنونف ىف هتقو ماما ينادمحلا نسحلا وبا انخعش يناين دقو

 | هراصمأ ىف هئسلا هذم رهظمو هرصع لها ماما هخئش نع ىلوصالا مامالا ةراج ناإ

 ىبلا ىلع ىلصي نا بجمف راركتلا ىضتقب كلذ ىف ىمالا نا ىيتوطرطلا ركب يبا هرطقو |
 ظ فلتخا دقو لاقها ىنئارفسالا نسحل !يبا خسشلا بهذم وهوركذ املكإ سو هيلع هللا ىلص ش

 اًراف ةيافكلا وا درف درف لك ىلع بحنفق نبعلا ىلع وه لع ركز املكب وجولاب نولثاقلا

 يناثلا نيلئاقلا نمو لوالاب اولاق نورزدكحالاف نيقاسبلا نع طقس ضعلا كلذ لمن

 رجح نبا ظفامحلا ىنمب انش لاق ةفورمملا هتمدقم ىف ةيفنْلا نم ىدنق رمسلا ثللاوبا

 مغرلاب ءاعدلا اهف ثيداحالا ناب لقنا'ثيح نم ركذ املكب وجولاب نولئاقلا كسمتو
 ظ لعد عولا ناف دعولا ىضَنَس امت كلذ ريغو ءافجلاو لخسلاب فصولاو ءاقشلاو داعبالاو |

 ىلع هنافاكم هيلع ةالصلاب رمالا ةرياف ناب ىنملا ثمح نمو بوجولا تامالع نم كرتلا
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 أ لوشّرلا اذ اوَُعْجَت اليات هلوغاضيا اوكستو ركذ اذا دك اسف رمدسم هناسحاوهناسحا
 ْ أ ساقا داح اك ناكل هيلع ىلصي ال ركذد اذإ ناك ولف اضن "يك ءاعدك مك ١

 ىمسلخلا لاق لوسرلاب قلعتملا ءاعدلا لوسرلا ءاقد هلو ىتعملا ناكاذا كلذ دك انيو |
 ١ لمح اننس ةباورو ملع سلجم ناكو سلحلا دحنا ناذ ركذ املك ةالصلا بوجوب انلق اذاوأ

 | اب سلجلا مخ اذا هركذ ىرج املك سو هملع هللا ىص هملع ةالصلا نع لفاغلا لاَش نإ |

 | ناو رركملا ركذلاك ةدحاو ةلاح هلكناك هركذي (دوقعم ناك ازا سلحلا نال هزجا |

 ذا كلذ هريخآت ىف صخرا الو ركذ املكه لع ىلص نا ىرا يناف كلذكسلحلا نكي

 | دنع ماسو هيلع هللا ىلص هيلعةالصلا كرت نمو لاق سطاعلا قح نم لقاب هركذ سيل
 || قلطي الو هنعرفكي نا اًنوجر زافنتسالاو ةيونلا دعب لبقتسملا ىف هيلع ىلص مث هركذ |
 ] لسو هيلع هللا ىلص هركذرركت ولو ةرم سلجم لك ىف اهعسات ملعا هللاو ءاضقلا مسا هيلع ْ

 لس وهيلع هللا ىلص ىنلار كد هف نوكي باتكلا ىف ىعازوالا نعو .ىرشخزلا هاكح [رارم|
 لاق ملعلا لها ضعب نعىذمرتلا ىحو» ءأزجا ةدحاو ةرم هيلع تءلص نا لاق ارارم |
 || سلجملا كلذ ىف ناكام هنع أزجاةرم ملسو هلع هللا لص ىتا ىلع لجرلا ىلصاذأ |

 ٠ راصتخاب عيدبلا لوقلا مالك ىهننا ءاعد لك ىفاهرشاعءايلست ملسو هيلع هللا لض |
 | لجرلل هركب لاق هنعهللا ىضر ىفقاشلا قيرط نم هيلا هدنسا ام انه هركذ بساني امو

 | ينأيسو هل اميظع" لسوهيلعهللا لصدّللا لوسر لاق لون نكلو لوسرلا لاق لوش. نا |
 | ملستلا مكح اماو هانه ركد امريغ ىرخا نطاومىف بلطتو دك انن اهنا سماخلا بابلا ىفأ
 | دق هنا ملعيلو ةب آلا ىلع مالكلا ىف ىواخسلا ظفاحلا لاق دقف ملسو ةّيلعهللا لص هيلع]
 ل صن ريخالا دهشتلا فلوالا «٠ عضاوم ىف بوجولا ىلا لسو هيلع هللا ص هيلع ميلسفلا ةجرد قرت )
 و رقتساو» رك داملكلسو هيلع هللا ىلصىنلا ىلع ملستلا ب جسهنا ىميلحلا هلقئام يتاتلا ١ ىفاشلاهملع [

 | ةيضرفلا فةالصلانيبوهنبىوغللا سراف نا ىوسو بوجولا ىلعةكلاملا نم ىثوط رطلاىأر
 | .امسلسس اوملسوم ؤانثلج هلوقل ملستلااذكو ضرف سو هيلعهّللا لص هيلع ةالضلاف لاقثسح |

 | ةبكلالا نمدحا ضرعتي موةليلملا تابرقلاوةميظعلا تاداسلا نمهنالرذنلاب بجع ثلاثلا
 | ىوونلامامالا لاق دقف لص هيلعهللا ىلص» ريغ ىلعمالسلاوةالصلا مكحام ا وههاكلذل ةيفنملاو
 دتعل نم عنا كلذكو ملسو هملع هللا لصد انيبن ىلع ةالصلا ىلع اوعمحا راكذالا ىف

 ءاسنالا ريغ لع ةالصلاو الالقتسا ةكنالملاو ءاسالا رئاس ىلغ اهباحتساو اهراوج ىلع هن
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 ظ نورثكك الا هيلع ىذلا ممحصلاو يلوالا فالح مهتم لاقو ما رح ىه انبامتا ضعب «ب لاق 5

 | دمتملاوانيامتا لاق مهراعش نع انهم دقو عدبلا لها راعش ابنال هزت ههاركةهوركم اهنا

 1 ميلعهمالاسو هللا تاولص ءاسننالاب فاسلا ناسل ىف ةصوصخم تراص ةالصلا نا كلذ ىف ا
 ظ نأو لجو نع دم لاه ال امكف ىلاعتو هناحرس هللا صوصخم لجو نعانوق ناك 1
 ظ اوقنتاو احم ءانعم ناك ناو هيلع هللا بص يلع وا ركب وبا لاَش ال الملح زن نع ناك :

 ١ دمت لا ىلعو د ىلع لص مهللا لاقتق ةالصلا ىف مهلاعتت ءاسالا ريغ لعج زاوج ىلع ||
 دهشنلا ىف هب انرمأ دقو كلد ىف ةهحيحصلا ثيداحالل هعاماو هتنردو هجاوزاو هبامحاو [!

 | نم ىنبوملا دمج وبا خيمشلا لاقف مالسلا اماو ءاضيا ةالصلا جراخ هيلع فلسلالز: إو |
 ظ ىلع لاش الق ءامنالا ريغ هب درش الو ساغلا ىف لمعتسي الف ةالصلا ىنعم ىف وه انبامصا [؟

 6 ءالس اقف هب بطاخسف رضاحلا اماو تاومالاو ءامحالا اذه ىف ءاوسو مالسلا هيلع |
 | ىضرتلا بحتسيو لاق هيلع عمجاذهو كملع وا كيلع مالسلا وا مكماع مالس وا كيلع أ ظ

 ظ صيصخم و رامخالا راسو داصلاو ءاملعلا نوم مهدعب ْش ناعبالاو هباحعصلا ىلع محرتلاو |

 | نيب اسلمرم ونامقل ولاق هيلع قفاوبال مهريغىفمحرتلاو هباحصلاب ىضرتلاءاملعلاضعب |
 وإ هيلع وءايبنالا ىلعللا لص لاق مهضعب لاق واهنعوا هنعهللا ىض رلاق ناحجرالافاركذاذاف
 1 ضاع ىضاقتالاقو ءاضخلم ىهتنأ هن ص بالهنا هالخلافابلعوا مالسلا هملعلاق وأو مسوابملعو

 | نعىو رورلاءت هللا امهمح رناضسو كلام هلاقام هملا لسا ونوققحلا هبا بهذ ىذلاءاغشلاىف |
 || لب ىهركودنعءاسبنالا ريغ ىلع ىلصي الهنا نيملكتملاو ءاهقفلا نم دحاو ريغهراتخا و سابعنبا

 | سيدقتلاوهزغلاب هركددنعملاعت هللا ص خم ما زيزعتو مهل ريق ونءاسنالا هب صتخم :ىثوه
 | ءابيتالا زاسهلثمو لسو هيلعهللا بص ىلا صيصخ بج كلذك هريغهف هكراشبإلو مظعتااو
 | هاوس نمرك ديو اان اوُملَتَو هيلع اولض هلوقبهللارمااكءاوسهيفدك راشدالو ميلسنلاوةالصلاب |
 ْ نذل ان انناَوَحإلَو انل رفغا انسَر نولوشا ىلاعتلاق ماضرلاونارفغلاب مهريغو مالا |

 أ افورمم نكي رماوهفاضياو الاناسحرإ هودبب أ نذل ىلاعتلاقو د الا ناعالإ موق

 | دنع هوك راشف ةمئالا ضعب ىف ةعشلا وةضفارلاهتثدحاامناونا رم وبالاقكلوالار ردصلا ف

 عدبلا ل هاب هشتلانافاضياو كلذ ىفاضيا سو هيلع هللا لص ىنلاب مهو واسو ةالصلاب مهل ركذلا |

 ىنثاعم جاوزالاو ل | الا ىلع ةالصلا ركذو كلذ نم ءومّرلا مف مفلاخم ب بحتق هلع ىهم |

 1 لميت ةالاسصو اولاق صيصخعتا ىلعال هيل ةفاضالاو عدا مكحب ٍلسو.هيلع هللا لس



4.2 
 مظعتلا ىنمم اب سل :بهجاوملاو ءاعهلا ىرجع اهارجح هيلع ىلص نم ىلع ٍِلسو هيلع هلل ظ

 هد علك كي لوُسرلا ءاعد اولمحَت ل ياست لا لاق دقو اولا يقونلاو ظ

 ىواخبسلا ظفاحلا ةفل وم بدأ عب لوقلا بانك ابحت ةيونثا ثيداحالا

 ركذيس أب الواهعجار م واهطبض لهسيل مجمملا فورخ بعامين روناقتالاو ظفماب
 اهم ءدبلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلع ةالصلاثي داح ال نيوارلاهباحصلا ءاهسأ

 هجراخ نبالاشو ةثراح نب دي زو هللا دع نب ةحلط و. ىردخلا دعس وباو» ىدعاسلا

 ٠ىدعاسلا دعس نب لهسو» بصملا نبا ةديربو٠ةربرهوباو بلاط يبا نب ىلعو ٠
 ظ باطخلا نيرمج و.كلام نسنأو٠ ٠ىراصنالا هحلطوباو هدسعن ةلاضقو هدوعسم ناو '

 نسحلاو٠ سوا نب سواو يمك نب باو وع نب نمحرلا دعو .:ةعسر نب رماعو |
 ءاربسلاو٠ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر تش ةمطافو ءبلاط ىبانء ىلع انبا نيسحلاو

 هللالوسرىلوم عقار وباو ٠ هللا دبع نب رباحو «ىراصنالا تباث نب عفوروهبزاع نبا

 نب نمح رلا دعو ٠ ىلهاملا ةماماوباو«ىفوا يبا نب هللا دبعوا . ملسو هيلع هللا لص

 نب هماما وباو ٠ ةرمس نب رباحو ٠ رساي نب راسع وهران نب ةدربوناو ه رس

 سابعنب هللا دبعو «ىديزلا ءزج نب هللادبعو .ثريوحلا نب كلامو «فينح نب لهس
 ريم نب دصسو ٠ ورم نب هللا دبعو «قيدصلا ركب وباو«عقسالا نب ةلئاوو» ٌرذوباو
 لاق 5 نيعمجا مهنع هللا ىضر ذقنم نب نابحو «٠ نييرذدبلا نم وهو ريمحسهببا نع ىراصتالا

 فايس امم نيعباتلاو ةباحصلا ىلع افوقوملاو ليسارملا نم درو ام ريغ ادهو قاالطسقلا

 ررقملا دا بفنيعض وه ام اف ناك ناو هيوقو هللا ن ١وعب هحضوم اشم ىلاعت هللا ءاش نا

 ؤ ثيداحالادعب هطسب يناس وءريغو ىوونلاءركد مسغرتلاو لئاضفلاق هن لمعلا باحتسا

 ١ #« ةزمحلا فرح
 4 لاق ةداسم نب دهس سلم ىف نع 5 و د 2ك ل َقَسَنَأ لوسي 1

 لَو كذع يلع فكحت تأ كوز ب كال "يلم ان ا دقن
 سوك هه رتل“

 0 م لي من لاَ لهل اسلم ىح 2 مم د نأ قم فأل

 ع تس تت لك عت لع مهلا اولوق لو هلع

١0 

١ 

0 

  5دش

3, 

 ١" ١ ا



 1 هالو ذيج دج كنإههاَرإ لآ لع كرب مدمْخلا لَعَو دمحم ع لرب 2

 ل ىضرو رم ن بقعه مساو ىردبلاى راصنالادوعسم يب نعلسم هآور» "تل دق

 | هوح تاوعدلا ىف ىتمعلاو ىاسنلاو ىذمرتلاو دواديفأو أطوملا ىف كلام دنع وهو هنع

ممالساو دواد يبا دنع سل و. دج ثم كنإ نملاعلا ىهبف اودازو
 |ملعدق 

 ١ لاق هلا ين ب ٌكالع لسن فك لاف ملسو الح هللا لص ىلا ْلُجَر آو

 ع ربو دع دج ككل مارب! ىلع ص اج دمحم لع لس مهل اولوُف

 دمحامامالا هجرخأ ٠ دمج د كَ مارب ىلع تو 6 دمحم ولا ىلَعَو دمحم

 ) َلَصَمُمللا لقتل واصلا ىف 5 : "مدع ديت اذا ه هنع لا نضر هّلاديع نب ةحلط نع

 ولاَو دمحم ْمَحْاَو دّمَحم' لاو دمحم لع الربو دمحم ىلا لَعَو هيك ىلع

ت دمح كا مهارلإ و لا لَعَو مهاب لع تمحو فرو َتَلَص اج دّدحم
 ١ .دح

 ظ اذ« اموفرم هنعِهّللا ىضر دوعسم نب هلادبع نع [ادهاش كردتسملا ىف عاملا هحرخا

 | امصعا مهل قَبلَ ملسومهلم للا لص َىَنا َلَع لملف دحنلا د لح

 1 نز ولأ معي اذ« هنع هللا ىضر .ةديره يبا نع مصاح يب نبأ ءاوز ناطْشلا <رم

 | دالع ىلاعت للا لَ هال ىلع ىلَص 'نمب هن لَ اوُلَص مث سس "امم اونو

لا ىنعُت * ال وحلا ىف هزم اهنا ةلساولا ّىل ىلاعتا هللا اوي  ًارثع (ب
 | ا

 |تكعدسا جل هللا لح نفل انآ َوُه نوُك ١ ”ن[  وُجْرإَو ىلع هللا ِداَمَع ٠" نم ٍدْنعْل

 ظ تبجو تلح ىنعمو ٠ صاعلا نب ورم نيب هللا دبع نع هريغو لسم ءاور « " ةعافتلا لإ

 | لعافل ةمظع ةراشب همفو ىواخسسلا ظفاحلا لاق تاياور ةدع ىف هب خيرصتلا تدئ امك

 هالسو هيلع هللا ىلصدتما نم نيملسملل نوكت امنا ىهوةعافشلا لولحم هرشب ثبح كلذ

 لو" امل تاق نه لاق ىرصلا نس نع ىريمتاو ةفرع نب نسحلا ىورو

 ةقداصلا ةوغدلا و هذه َنَر مهلا لاق ةالصلا ت ِتعاَق دق نِدَوملا لاَ اًاق نوّؤملا

 ظ ع ىف ةلسولا ُهَحَرَد ةملبَو َكِلوُسَرَو هلِدْمَع دمحم ىلع لسنه ةالَصلاَو

 هيلع هللا َلَص دّنحَ ةعامس هلاك زأ ملَسَو < هْملَع اّسلا ّلَص دمحم ةعافش ىف َلَخَم

 ] لُجرلا نأ ىنفلب لاق .ايبسأ نب فسوب نع ىريملاو ىروثدلا ىورو» سو

 | لس اه باج ةممتسلا د وعر هده نر مهل لق "لف العلا تعقأ اذإ



 4و
 دز ناو ا نبصلا روح نك نيعل ًاروخلأ نيا . انج وز زم لآ لع سلع

 ىف منوبا ءاور نيران وُ ان ا ل ىلع اوملَسف لع تمْلَساَدِإ هاه
 1 لوس ين ف "محم ي "اوصف َنيلَسْرَل | ىلع مسيلَصاَذإ© « هنع هللا ىضر سنا نعناهبص| خيرات
 هاورو هلع هللا ىضركلامنإ سنا نع سودرفلاهنسم ىف ىمليندلا هجر خا نيل را ند

 1 * لس رم هنكل دلي نسح هدانسأو سو هب هلع هللا ىلص ىبلا نعةداتف نعمص أع يبا نبا ظ

 يناربطلاءاوره ينك نم بخ أ ١ زك د لَقلَو َُش صل خا ٠ نأ تنَط اَذا|

 أ ديسلف "مدح لص ادإهلسو هع هلا لص هلا لوسر ىلوم عفار يبا نع ءديغو 1
 || دعت وعدت مل سو هلع هس َلَص ىلأ كغ َلَحيَو هلع ءانثلأَو دبر رحت

 لسيد نإ ظفلب هريغ ءاورود بع نب اضف نع هريغو دواد وبا هجرخا اش اع

 ىلا ىلع لحي "وَ هللا جت '( ممالَسِف وعد الو حييت و نع

 1 ع اوُسر لاقف- سو لَعةَأ لَص |
 6 ةالصلاا وساق يلع منيل دو هريغو ىذم زا هحمص وي تل إم دع اساَدإ |

 | دس يلع كن ام روت نمحَرَو كيا َولَص لَمْجا مهلا ولو يلعْضري كلذ لل نور ظ

 رثجلا ِدْئاَوَو ريحا مام كِل وُسَرَو كِدْنَع نيب ماو نقل ماو نيلسرملأ ظ
 1 نورخالاَو نوال 3 عنك ىلا دومتمأ ماَقكأ ُهنسْبا يل ةمرلا لوُسوَو ٌْ

 | مدح 1 ْعَرَف اذا« هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع سودرفلا دنسم ىف ىعيدلا ةجرخا |

 1 لص و مدع ادمحم ناو هللا لإ هلإ آل"نأ يش لفل مروه نما

 للا دبع نعظفاسحلا خيشلاوبا هاود ز ةمئرلا ُباَون 1 هل ثَحيتَف َكِلَذ لاق اًدَِك ع
 | باو | هل نحيف ف ثيم لاق نا الا نايسا خيرات ىف مين و ءاورو نع للا ىضر دوعسم نإ ظ

 مالقأو ةضف "نم نحت 'مهمم ةكئالَم هللا سب سمسا / ا ناك اذرودتجلا

 هيك ع هالَص سأنلا يك 1 1-1 ةمقلا ةئلَو سيخ مون لوب 5 بهذ "نم.
 أ ناي اًذإ « هنع هللا ىض ةريره يلإ نع لاوكتب نإ جوخ و هلع هللا لَص |

 نع ىفاشلا مامالا هجرخا يل ةالصلا اورثك اف ةعمجلا لَو ةممدلا مَن
 1ىلامت. هلل ءاَش نإ هوركذَت لع اوُلَسَف انَش مست َذإ « السر بميلس نيزاوفس

 ِهْنْلَع هللا لَه لوس حصا «هنع هللا ىغر نا نع ىبدملاىموم وبا هجرخا|

 ظ نيرادلاةراعس م



09 
 بييط تحب هلأ لوسي اولاقف رثبلا ههْجَو ىف ىَر " شل بط انزب ظ

 يلع فَص نم < اقف يتَر ”نمر متنا يناثآ ْلَجَأ لاق رمتلا َكِهْجَو ىف ىرب سنا
 هل مقَرَو تاس َرهَع همعاخو تاَسسَحَرْشَع ام هل هن للا بك َةلَص كمآ "نم

 ةحلط يبا نع دسملا فدا مامالاءاورآهّتتم ملل درو َتاَحَرَد رَشْع

 | أ لس نأ ىلإ انك ظفلب ةيلحلا ف معنويا هاودو هنع هللا ىضر ىراصتالا

 ليرتج جرخ امن 1و متم امو لاقخ هل انلقف امش ىنت بيل وُهَو م دن

 ِتاْنَسَح َريَع 4 هلأ بتنك آلَص يلع ٌلَص'نم ن1 ينمو انآ مالشلا لَ

 طع ةدايزب نيهاش نإ ه هآورو لاق املُثم ِهْلَعدَرَو تام رشع هلع احمو

 أهلع ُتْيْلَص كتْمأ "نم َتَلَع لَص "نم هنا لاقف بر يناطغآ# ةماقلا مون لع

 0 'قمدّوك [ «هنع للا ىضر فوع نب نيحرلا دبع نع مصاع يبا نب هاور ارش

 ىواخسلا ظناملا لاق مظنملا ردلا بحاص ه هركذ حلا ىناحاَوزآ مك رك 1 ءَولَص

 هركح ْراَدَع ىنم 'ملكب رفآ َةَالَص لع مك نك هن الا ىلاهيلعفقا (ىننكل |

 |« هجرخا نم الو دنس ىلع فقا م ىنكل ىواخسلا ظفانحلا لاق ملظنلا ردلا بحاص :

 "متحت الص ناك رغآلا مويلاَو ءاّرهزلا ةلياأ يف لع ةالّصلا اوكا

 | نبا هاورو هسنع هللا ىضر ةريره يبا نع طسوالا ىف يتارطلا هج هجرخا لع ضرغت

 » رْْنساَو مكحل وعد اف ةدايزب هنع هللا ىضر باطلا نب رسم نع لاوكتب ش
 رح

 ةوأأس اق هلل ١ ملأس اذ 2 "كسح] اهناق يلع ةالصل ١ نم اوكا |

 ةنوكحأ "نأ وجرآ انآ لَجِرِل يم و كب ىنَدَجَرَت عقر ١ اهناه ةلسولا |

 | السل اوئطحآ ههنع هللا ىشر ةريره يبا نع بيغزلاف ىميتامساقاوباءاورأ|

 لاق قم ' نم لَخحَر يلع ُلَساَدِإَف ىب دْنِع اكلم يب لُكَو "هلل
 واعد

 ركب يف ' نع ىليدلا جرخا نع ىلَس نآلف نالف 23 دما ب كلل أ كيد يل

 العلا اوزكأهدمنأ هماع ضرع ري هلع ا يَس لا ىلع لس

 "لجو نع نر "نع اننا مال ِهملَع لربح ين هل اف ةممسلا مو (
1 2 06 

 | تكي المو ن1 تيسلَص آلا هدحاَو رم فيل يلَس مشل م أ لعن يا 3

  7 1ناَف ١ -

 ج4
 نو



71 4. 

 لَ ةالصا أ َنِماو نكح هنع دا ىضر سنا نع هديغو يتاريطلاه اورارشَع هلع

 "نام "مف ةئمع ماو لك ىف ىلع ْضرمَت تم | ةالَص ناو ةعم_موب . نك ىف
 ةمامايبا نع نسحدنسب ىتيبلا هاوراقل زشنم نم 'ميزفا ناك ةالص لع رح |
 يلع يبي دخل اق ةعششللا مات يندم نب يلع اوك آه هع ىضر
 هع هللا ىضر دوعسم نبا نع هريغو مالا هأآور ةنالص يلع ضرمنألا همم مون

 هال ولاَ ءارتلأ ةللا ىف ةالّصل أ نم ىلع اوُزكح طك ع داسالا حمس لاقو أ

 مآ نبا ةلكو ءاسسن آلآ راح ” تحل نفر الأ نا و "يكس نادل ا ظ

 ىرهزا بابن نا نع ىريسنلا هجرخا بندا َبحَعَأل ”نا الا هلك

 هنالك هدهشن م نإ ا ب طول اوسلو ظ

 أكف ِهواَر لاق ابني غرط نيح ةتالاص لع تسرع ألا لع لص ماد إو
 امج أ لكانت نأ ضرآلا َلَع مكرخ نأ نإ تؤكلأ دمبَو لاق تول دعو |

 هع هللا ىضر ءاوردلا يبا نع هجام نبا هجرخا قر ارث يحوي يحدق ءايشألا

 نم بيرق ظفاب هنعيناربطلاهجرخأ ووانسالا للا صتم ريغ ىأ عطقنم هنكل تاقث هلاجرو |
 أ ةالص لع ىلع نسق : 5 ةممدلا هلالو ةممسجلا ماون ةالصلا نم لع اوركحآهاذه]
 لاه هنع هللا ىضر سنانع تاقوالا لئاشف قبلا ءاور ارت لع "هنأ لك

 لاَقَف دنع نحو سو «بلع للا لمت ولا لوسر دن نْبَب سلجت تت جر
 انس نينا ! ةليلع لمن فيكس اق َرَع دقق َكَْع مالك مآ أ لور ؤ

 مر ال ل تل

 اَنَحآَىَح م هلع لع نأ كو أ "لور َتَمَصق لاق كملَع هلل أ ىل م انس الص ىف ؤ
 ىبألا لأ رسم لص "نبأ أ اولوقذ ل ع ا ل

 يذل ين رت لع لإ مهارئا لا 7 ىلَعَو مهارثا لع تيلص مٍدّمَحَم لآ لعَو
 هجرخا ليج اسم كن! مهاَرا لآ ىلَعَو مهارئإ ىلع ٌتكرأي دمحم لآ لعد
 دوعسم يلا نع اميلأس ىف قبلاو ىطقرادلاو هحبص# ىف نابح ناو دمحا مامالا
 هدانسا ىنطف رادلالاقو ماحلاو هعزخ ناو ىدمرتلا هحمحت وهنع هللأ ىضرىردللا

 نولاسست ام لَو نال يع ةالّصل أ نمار كحأ# حص ءدانسا تبي بلا لا ةولصتم نيبحأ
 لا ىلص هلع ىورب هلوقب ميد لوقلاف ءركحذ ملسو هيلع هللا لص نت د رمل ىف 1



 ل 0
 | هللا لوسر اب لب اولاق سانل | لحم أ لجأ مكي همدنس ىلع فقا لاسم مسوديع ظ

 ردي ا ل 01 لحب [كاَذَ يلع لص ص آم : م دنع تركحد نم لاق

 | سان ساو مان | ريك 0 متنا د1 آلا «هنع هللا يضر ىرانلا
 1 ملح -

 أبقار يأ لع مش د م سنا 0 2

 ا اهعوكز ةيتثآل لاق هتالص قزي فيك هنأ لوسر الق هنالص قرَس'نم

 | ىض ركام نبسنا نع ىنطصلا ف رشباتك ىفىروباسينلا دعس وبأ ه رد اكوا ظ

 : | رحت "تحت لآ ءالخبل أ لْخياب مكنت ؟ آلا هعيدبا لوقلا ىف و 6 هنع هللا
 34 رع

 م

فار '[ لك نمو لَ ل - 0 تار كحد 'نم لش ْ
 | 1 يوقد دب انك 

 ياك

 ٠١ ىلا نع هنع هللا ىضر سنا ءاور ( كل بحت 1 بحتّسا ينوعذا 1) ىلاعت ا لَو هعاش |,
 4 - هر

 0 مكحب رف ن نإ فهدانس ىلع فنا مو ىواخحسلا ظفاحلا ل اق ملسو هيلعلا ىلص ْ

 | ءوب ىف لع لص نماس كلا ىف ةالّص يلع مك رئكحآ نإ وم لك ىف ةماقلا مون
 5 2 هس

ىنك ةشئللا لكل هللا
 يس اع نام ادا 

النو ةرخآل روح ني
 | نن

 د املا | جن اوح َنِم
 ىف د ةلخدا كلم كلذ لأ

 كاع أ اك ىربق

 ناعاواس

 ٍز | ةساحت ىف ىدتع ةيناق مت َريعَعَل هبسنو + مهمل 1 ٍلَع ىلص نع ينرتي انا دما

0 

 هدا

 أ كذآ نإ هه هللا ىخر سنا نع مهروبق ىف ايبنالا ةاسيح ىف ىلا هاور ءاضس |
 مسمع او

اه جرخا الص يع ماركا ةماسقلا م موت - يبان ١
 ٍز ( دوعسمن هللا دبع نعىذمرتل

 ؤ | نه انلع رخام 55 هللا لس نإ 8 بيرغ نسح لاقو هنع هللا ىضرإ

 | اولوق لاق َتَِع < لمت فاك كم لع سن فيكم ادلع 'دق أ لومي

 ظ | ديم كن مها لآل عو مها! لعَتيْلَس يرن لآل رمت لع ملأ

 | محار لا ىلعو مهارب | لع تكرأب 6 رسم لآ َلَعَو دّمَحن َلَع لرآب مهلا ديحتإ

 | ةربح نإ مك نع ىليل يبا نب نحرلا دبع نع ىراخبلا هجرخا تابجت محد

 | نورت 0 كوتاوم تاور دن مكحلا قبرط نم ىئارطلا دنعو هلع لا ىنز
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 | ءرخأ ىفو هلم كرو تم نع لص مهاتبالا قولو لل دنحم تح لَم مهنا

 "ثم كنسي كل اطغ أ ام م دمحم اي كرت 1 لآ لاف ين ءايع ليربج "نه مهم انسلع الراو ظ

 | ملَس' نمو الع هل الس ةاَض يم َكيَلَع ٌّلَص نمت كْنمأ ىلغأ او كيم
 هللا ىض رفوعن/نمحر لا دع نع ةراتخلا ىف ءامضلا هاور هدَع ' هلل | لح "كن كلَ ظ

 ظ رشدلا ههجو ىف ًاموي انيلعجرخ مسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نالاقهسنع

 هلل نإ ٠ حيحصلا لاجر نم هلاحرو نسح يد ح وه وىواخسلا ظفاحلا لاق .هلاقف]

 ميا اون ' 6 وح اهيلع اون اَدإف رخو قتِح نوبل كب الملا نيب هايس

 ادا ' نم دابع ىلع ان ١ ابر نولوقف ىاَمتَو كرا ة "علا تر ىلا ءامّسلاَّلإ|

 لَو هلع الا لص ياقخن كني لع نوسمو كبت نولي الآل نونلظمت |

 برأي نولوقف ىف حر مه وع ىلاعت و اراب لوقف مهاد هن رخال تنل اسي
 مليك ىتحَر مُهوُشَعلاَعتَو كراس لوقف اًناََع أ متت اغر ءاطخل نلف مي نا

 نإ و نسح هدنسوهنع هللا ىضر سنا نع رارعلا ءاور» مهسيلَج مهب شب ال "اللا

 ذاق او دمق ا .ضعسلا م مهضعب " لاذ ركز قلحب اوم مادا كيال نم ٌةراَ م 3

 تم اوس مَعَ هْلَع هَل هل قصي أ ىلع اولسض اد "ين اعُدَلَع اونمآ ٌمْوَقلا ذأ

 | هاور من اًروَُْم نوجا ءآلؤمل ٍقوظ ضل مهضعب لوقت "اعرفي ىَح
 نيحاس هكحب الم هلل : نإ هنع هلاىضر ةريره يلا نععسيغ ب ىبتلا مماقلاو )

 هع هللاىشر دوعسم نبا نع ريغو دسحا ماسالا ءاورمالآ نمنع فوتيل

 ظ ةالَسيف وفل ضرآلا ىف ؛ نوحست هك الم رس نه دانسالا حي املا لاقوأ

 1 نم اوقلَخ كلام نإ« هنع هللا ىضر ىلع نع طق رادلاهح رخاىتكأ' نم لَكْلَص "نما

 نس دو عد نم ا د اا نجوا نوط الرول
 نول نيزيزتل#“ دلو. تاتا نبال

2 

 [َ ةكحنإلل مزاج ادا دحاسملل نإ هنعللا ىضر لع نعىمليدلاهجرخا أ

 ةبجتاح اوُبلَط نإو م اسد فال مشو داك اوض رم ناو و دف اوي نإ

 اكل ِناَتعَد يبان نم هك اللا م تم اوجد مموناَعأ
 راسل ص ريب

 لل لص ىلا لع ةالصلا ا بع ذلا م القا اوفا نسطا رك مهدنأ



 8 اوحختفتسا اذ اذا 5اس وثيز 0 بس م

 نروح (منلع مَع و ان مله تيت و 3 ءامّسلآ ُاَوبآ مش نحيف 2
 ض اوُقّرفَتنَو هِيَ د دح اوضوحم *1 ام هه ههجَوب مهيلَع َّلَجَو نع لأ لمَ نيل
 ظ ةسيقعن علا وكشب نب مما فتاوي ءاور رك أ قلح َنوُِسَتلَي راو ماا اوق رمت ذاق

 ةرييه نبال اق ىواخسلاظفاحلاا لاق ٠ ملفنملاردلابحاص هركّدو هنع هللا ىضر رماع نا

 1 اراك ىنفج ءارو نم تيرارف ناتغطمىأ ل عوطسو هم هملع هللا ىلص ىنلا ىلع صا تنك ظ

 : عقاومرظنا اناوساطرقف ملسو هسلع هللا للص ىلا ىلعي الص دوس ادادعبتكي |

 ' سف ٍِ دقوتأ 1 0 منار دف رملا '

 ' 00 ا 5:

 ا آو 27 م 2 او ىدَح + قل يو بع د دمت 0
 1 تضم

- 

 ١ نيبو هنن : لإ ءاَعْذ "نم امو نونكَم قلو ين اك مداخ ثمل ١ يقع فولي رش رخف

 3 لفاخلا ام 15 اع دعم صو باجل قد رن ١ لعل داق لع يصيح ٌباحح ملأ

 1٠ دانس ورم فعالا لرب نواف حسا

 ! ال ةالَص "يلع يلصن دَحآ لَ ثم اذإ ىربق لع 5# وُهَف قئالخا عابس ُءاَطْعَأ
 1 كلذ ىلَع ىلامتو هلرام ترآ لق لم نلف نأ آلاف َثَلَع َّنَص دست اي لاَ ّْ

 ِ ىض ر رسأي نب رام نع هريغو نابح نا خشلاوا هاور ارشت ةدَحاَو لكي ٍلُجَرأ

 ! يلع ةالصا ا اونيخأت كامي "مك مب هلع َنوُسَرم ' كح | ه امبزع هل

 | لص , هلل لوسر يناصو ! السم هعفر ,دهاجم قي رط نمىريمفلاو قازرلا دبغ هجرخا

 | ىلعألا من1 الن آو تصل 1 الص ني رْضَتلتَو رش ىف ىف اهسلصأ ْنآ سو هَ هل

 نم لاوكتب نباو دلخت نب هون هسبرخا تو الع أل يش أ لع ةالصل ايو رو

 [| ىف لقلت ةقكدَس دنع نك '[ لم ٍلْجَر امّْيآههنع هللا ىضر ٌرذ يبا نع هقيرط

 تاَمومل أَو َنينمْومل لع لضَو َكِلوُسَيَو د وليع دسم لع لس ملأ دئاعد

 ءابسشما نكي قع اَريَخ رم“ ميشم آل لاقو هاكر ان رق تاملسملا 1و َنيملسملا وأ

 ظ > ءانا فرح هنغ هللا ىض رك ردا دنعسيفا نعهريغ و هحص## ىفنابح نبا هج خا هل



 #0 د 0-7

 ناب ةقثل ا رهثا ةعبر ا ىل او 311 هلا هل "ند دهس نن
 ظ هدي امو د اقيم ناكنسْلو و مو هلع هللا لس ىل 1 لَع ةالصل ١

 نم. هنزجتف بتم هنت نم انس هعأ عرش "نم. هلأ
 ع همقر امهنع هللا ىضر رم نبأ نع فيعض دنس, ىعلب دل هجرخا بارششل أَو عاتطلا
 ل رس كَ 'هللأ لص َءالَصَع لص "نك لَعِلَصَي * اق 0 دنع تكد نم م لختل ا
 ظ ىضر يلع نبنيمحلا نع ريخودجا مامالا هآورو“ هنع هللا ىضر سنا نع طقرادلا اور
 | دانسالا حم ماملا لاقو ارْشَع هلع هنأ لص ءآلَسيَع لس نمت ةداي زن ودب امهعدهللا
 0 نع هللا ىضر يلعن ع هريغوى اسنلاضيا ةدايزلاءذهنودبءاورو

 وسي 'مه نم لسقا هلظألا لظ البوب ةماعلا لأ ٍيرَع لاط تحت نق
 1 2 ذ يلع السلا لاكحكو ساَحاَو ىمأ نم م ٍبوُركَم َلَع يرق نم نم < لاَ هيل
 ١ سوورفلا بحاص نا الادمتعم لصاىلعهل فقأ سل وى واخحسلا ظفاحلا لاق لظنملار دلارحاص

 ش ثيدح نم ىلا دئاوقل هريغ هازنعو هدلو هدلسي لو هنع هللا ىضر كلام نب سنال ها نمع
 هع هلأ لَص أ لوسي اب 2 ملا فرح َِ هن هلل ىضر ةريره نإ
 ' اَمآلاقفليربج نتاج هن اَلاَقَك هسهْجَو ىف ىرن ىَرْشسلأَو ل , تاَد 0

 ظ ملي لَو و | رمت ع ُتلَصَألا كنان م دع أ يلع لعب الن 1 محم اي تمضي
 ظ ةحلط يب نعم ريغو هح يح وكلاها ورأ ٌرْمَع هلَعَسملَسلا كتم نم هخأ َكلَع

 كو ” وهو ملسَو كب ُهّلَع "نأ لص ”لوُسَو جوخ نابح نبا ظفل و نع هّللإ ىضر ىراصنالا
 لاق هنا الا هركّذف ىَضرتاَم كلل لوفي لات هللا نا دم أي ىلل اقف ين ءايحشللخ أ لاَقق
 1| ىلا ْلَجَر ءاع * براي ىلهرخاىف دازومالسلا فرو رحملاوراجلا طقساف ىدابعنمدحا
 | لور لاَ ينام او[ شعل أقِضَو رففل أهنَلِإ كتف هلو لعل لَسَيَلأ
 ١ 3 - :حآ ديف نك [ذ دفاع نس ثم صادم ع لس

 قرأ هكَعأَرد اكل جر المع ءدِحاَو هرم هموم لذ ١ رف أو لع لَ

 ىلا ضرد مسي لهس نع بدلا سومو هآور هناا ركون يح لع ضاق ىَح

 فة ني عصيت نمر[ جآ خه ضنا فل أوج » ءايلا فرح م
 دبع نع سود رفلادنسم ىف ىملي د لا هج رخاةلك اذ“ ذل دع دات قعةالسلا م _

١ 

 ب
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 ثيدحلاركذ واقف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا تدهشلاق هنع لا ىضر دارج نونا ظ

» 

 ءاور٠ يلع لَصبآلانأ م دنع رحصْد اد لخبل ا نم - دنمل ات'َح ْ
 راج نع ىمليدلا

 7-0 ليل ع

 هاور ملسو هبلع لا ىلص يت مكناس إما وص سنك | امْمْسَح 4 هنع هللا ىضر

 9 ءاحا فرح وف « امهنعدللا ىشر يلعن نسحلا نع نمسح دنس ىلعي وباو يفاربطلا

 ١ لاقف يبارغأ لطف ىارط عمت ا انفو ىح مَلَسَوََِع نأ ىلصللا لوس تاجر خ ١

 َتَلَق يمت ىا مالسأ 1 َكَلَعَو د َلاَقف هن اكرتو للا ةمخرَو هش أ لوس ادلع للا

 2 0 تع. --_ اص "اس هلا مه مدس سا تاع -_ ىف رك عه ِ <عاس

 تح دمحم ىلع:لراب مهل ١ ةااصوقن الىَح دمحم ىلع لص مهللاثلق 0 ظ

 هجر ىت ال ىتحا دسم مح أملا الوش ال قع راسو ل مهلا كري ىقبال 5

ةكنالكا ىَرآ ىف 1 رسولَ لل ىلص للا لوسي لاقف
 هركصذ نال اودَسدَق 

 ب

ان نب ديز نععيدببلا لوقلا ىف
وشَرجرَخ# هلع لل ىضر تب

 همس مّ 1 ىلص هللا ل

 تح ةوُجسل ؟لاَطاق هجرك ةلبقل | لقتساَف لشد هنقدَس وحن هّجَوَنف لَو

 ظ لاق نخر دعها دق نم لاهله ني تادف دق هنف ةسفن نصف للآن |تنظ

 ايف كفن ٍضِق دقه نوكحتي نسج ْجَعَسدَحَسِو ل وسو لف كلئاعاَع

ارم لوقت لجو مع هنا نإ لاقف يبرق يف ن1 ليربج نإ َلاَسقَ ظ
 ظ ْتَدَصَكَدَع لص 

 مامالاهجرخا اركحش هنتدحختتلا اورىف داز لعد لس لع" مستو د َُْلَع

 نع تايفالخا ىف هييلا لقنو هلع هللا ىضر ىف وع نب نمح رلاد_ع نع هريغودما |

 ين جرح كيدملا اذه نم حصا ركشلاةدجس ىف عالو حس ثيدحا دحاذهلاق ؟احلا ظ

 واد! نعي رطب هتك 'رتغ ع رق هلت ادخا دج ١ لف روس لَو هلع هللا لص

 هل 0 كر قحة ارسل حنفي فا هجاسم د جوف

 ٍءَدِحاَو َكَْلَع ٌلَص”نَم لاَ ف ين ليج نإ عَتنَحْنف دج اتوا دَحَوْناحر راب ]

درفملابوالاقىراخلاهج خا ٠ تاوحرة رس همفَرر ا رْهَع هَلَع نأ لص
 كام را نع

 باطخلا نبرمع نع هريغو ةراتخلا ف٠ ءايضلاهجرخاو» ٠ امبعهللاىض ر سوا نى كلامو

 دانس و ىوافخسلا ظفاحلا لاق هذه نمةبسسرق ظافلاب هنع هللا اىضر
 * مهضعب هحصت لب ديج»

 َجَرَخ © هبرشنل» ءام الم ةلخنلا لصافنوكحي ضوح ءارلا حمض ابل فلات: بّرشلاو

 ىلَص ملم ضرآلا لع: لجو نع 1 ْنَع يف مخ اننا ىردتع "نم مالسل العلي رنج
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 ماب ةالصل أَنه يعاو رك اةأرنع ع كنا ان أهل تلَص الإ دخاو كَذَعَأ

 نا نع كليو اور َنيِلَر أ َنلوسآر يف زف نلت 1ع اواضف لع يا 5و
 هتالصل | نوكسي ألو ةدايزلان م هيفو ءافولا بانك ىف جرفلاو ءاورو هنع هللا ىضر 7

 هلا لس دمحم ألح لص ماهي اق لاوس لقال كلع ثمتال رمل أ نوذ ىهتنم |
 ظ ص ِهَلَع هللا لص لل لوي ىلع تْلَخَ م لاذلا فرح و هلع

 ْنِم ارشب رهط آلَو اسق َبيطا كت ام هللا لوشسراب تلقف قرنا دهجَو ريراسأو ظ

 ظ ليربج ىقراف امّنَِو ىرتي يلو ىسفنا بنطت الفكر لاَ اذه كلمات

 |ردعام "1 ل | بكد الص َكنمأ 'ن َتلَلَع ىلع نم دهم ايلا همةعالأ|
 لاَ ملثم كلما 1 هل لاَقَو تاحرد رشعامم هَعفَرَو تا يسرْسَع اج 0100 - رس 2

 ىلإ َكقلَح ذم اكله لك و لج نعل نإ َهلاَق كلل 1كاذامو ليج ا
 يناربطلا هجرْخاكيلَع هللا لح تنآَو لاق لا كم نم لح دح اكايلع ىلع 5 تاو
 ءاَنَ لَو نوكحب نحب وجت هيك اع ذإ ا هسنع هللا ىخر ىراصن .الا ةحلط يا نع /

 ش هئاع دل | ُباَجَسسيَف وعادي من لس هب هلع ل ًالَس يدا أ ىلع َةلَسَو 5 رع لآ لع

 ملسو هيلع هللا سهلا لوسر لاق لاق هع هللا ىضررسب نب هللا هع نعىأسئاءاور ظ

 همام نم الجت تر انحش ةحراتلا تيأَر © ءارلا فرحؤ# هركذوأ|

 ٠ نم الجر َتيَأَوَو هلع ُهَدَرَف ديدلاو هزي هء احق هحتور< م هل تول أ كلم ]
 مب

 ٍ يو # يبا ها 2 ,-م-.هددد
 ًالحرت تيأرو ٠ هنم هدقنتس دقنتساف هووضاو ه4 ماحتف يقل ١بادع هلي طاش ادق يأ |

 "نم الخ تير ٠ مهيب نِم صلح أ رك ذ ءاجف نيا هن و وح ما نه

 ناب نم ”هن نسم اف ةنالَص ةنء احق باذعلأ ةكحتالم هش 2 روحا دفق قم
 ص ا ارإ

 عماش ونت ةرو اسلك اعلطغ تهل قم "نم الحي ٌتنأَرَو ه .مهيدنا

 اقلح دون ونك نوُيبَلل أو ىتمأ نم الجر ُتْياريز» ةاوزاو هاَقَس ماض ةءاتق
 َ ما مح ساس

 مدعو هدس دخاق ةبانمحلا نم هلاستغإ ةداحتف د رط ةقلخت ىلإ انك ملك نكح

 * يو هةَملط ِهَفَلْخَنمَو ةحلظ هن نان ىّمأ "نمي الجت ُثْيَأَرَو . ىنججل! |

 اهحح م ءاحف : هت تخت نيو ةَملْط قوق نمو "ملط هلامش ْنَع و ةملظ هنمع

 لكي يأ يوليو ءرولأ ىف ءالَخْداَو ةملظلا نم

 نرادلا ةراعس 34

 2 -- 2 ىعق 6 0

 هأحم رختسأف هن رس
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 هن ثوم َِ

 لاق وملك نيمو أ رمت انت اقك الا ”ةلصم اج و و يني

 |اممرَحو ران يتب ينم نِمالْجَريأ ارو هوُحْفاَسوْلَكَف هحرالصاَوَناَك ش

 | ءاهسار َقَع اللظَو هِهجَوىلَع امس تراصق “ هقدَص هن اف ههجَو" نَع هدب ١ اَهَرَرْشَو ظ

 ا | فرزنكإ هارمآ *تاجكن :اكتحت لكم ةَياي لأ ذأ تك ناجي

 اتيأَوَو . ةحكرلا كيم ل ءاسلسو مهيد نم اة ار كن 1 نع هنأ
 أنيوعدت | ني هاون ءاجت ,هلامش لبق 0-5 نوع وكأن اع

 | تارا هن ءاحبف لهن ازيم فخاد يتم أ نم الصبر تين هني 2 اهلعحف :

 - ريفغش ىلع يا ومأ نيالا كن ارو ُهّناَر زم اوقف (!راغصا وتامنيذلاهدال واىازا

 0 ان ىلإ ىو ىمأ نم الجر بأ 1و٠ اهنم هالقتاق ىل آمن هلأ نم ٠ هلجو ةءاحتق هج
 ع

 الجل 0907 ءرال ان 2 ةشَخْنِم اهاكت ىن 1 هعومد ةءاحتف |

اع دز ام طارق ىلع دعت ىنأ نم |
 0 و لع هن ١ ةلاص هل ”تسل 

 || ةداهش هن ءاحتف هنود : ناش بر" (كقلغ ىتم أ نم الجر تنأرو .ةثدغر ْ

 | نمحرلادسبع نع هريغو ىعتل هجرخا ْوكَدَ باو هل تحتم للا الاةلإ لنآ |

 | ىفنحنو اموبملسو هيلعهللا ىلص هللا لوس رانلعجر خلاق هنع هللا ىضر ة ةرمتنبا |
 ىضاقلانيدحلا اذه جرخاو ئيدحلاركدو لاف نةنيدملا دسجسم ظ

 | باتكف لع وبا

 ظ سكر لع ا اح لاسججو يار ةدازلا نم هسيفو تافصلارابخال تاليوأتا لاطبا 1

 لاق لأ قع ُهْكَخْدَآَو ءِدَب . ْنْدَحأَو تبت ةن هن احق :ةيراحتح برا نيو هنن .

 يهاذم لوصا باتكحص ىف ىملي دلا كلملادع نبدمحت ب اونا فراعلاخيشلالاق ىواخسلا |

 ا هف كشالحس# وهف ثيدحلا لهادنع ايرغناك ناو يدل اذهن نا هللاب ءاف رعلا

 |هلاوحاو هعئاقو ن. ريثكح ىف فدكلاقيرط نمهتحصب ىطقلالعلا ه لصحهنا وبي رالو
 ظ نسمح يدحاذهلاقو ىيدملاىسوموبا اوريكلا اىقرفاربطلا مهمة عامجارصتخم هجرخاو

 ظ طار ىلع ْفَحْرَب تمن م الجو ثأر ابتعت ةَحراَبل اُتْيَأَر يب إ هظفلو ادج

 ىلع همماقاف هدب تذدحاف 0 اهنا هن "هاج هرم قلعت ةارم ياو رم
 م ساس ع يي

 أ ةحّردلا قناتنا ودك لأ لَسْلَقر مز رات تحت رطارهتلا|
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 وسر ا ائاق م لاق هلأ 122 را
7 00 

 1 قصب لو ةجردلا تفَر الا لاق تار تآلن نيا لوقت كانيمس]
 نص يب نيس “نإ ص

 ؤ َىََس لاَ ند رش 0 ا ناضشمر لذا ذيع 0

 ا مو هسا 2 لس ص جالس

 دع هرخلا بدالاف ىراضعبا ءاور نيل كفل كبت ل تر د

 عا نم رششكءاور دقو٠نسح ثيدحوهوىواخسلا ظفاحلا لاقهنع هللا ىض ررباح | ظ

 ْ نعو كلام نب سنانعو ثري ولان: كلام نعوةرحع نب يمك نعواض ارب اح نعثر دل ا ْ

 : نعوة ريهيبا نعوةدي رب نعو رذيبا نعو سابعنءا نعود وعسم نا نعو رساي نب رامع ْ

 ظ اظابفلاب مهنع هللا ىضررفعجزهلادبعنعو ثراسملا نب لادبع نعو ةرمس نيرباج |

 7: سى ا

 لاق مضعبو هلل | ءدسب اف هل رمغي مف لاق مهضعب و“ دس لاق مهضعبنااالا ةيراقتمأ

 أ هقحساو 0 مل ين ع و
 سس يس

 ئ تالصلاب مك اجت اوس هي ىازلا فرح ه» لذلا ىف لمعتسا مث لالا وه
 ]| دسم ىف ىمليدلا هجرخا ةمآقلأ َمْزَن ثحل دروب لع كح الص ' نق لع

 ]| نامثع لاس“ 6# نيسلا فرح ف هام هنع للا ىضررمم نإ نع سودرفلا|
 ا ركل لا ئذألا نيكو أأ ةكحن الك ا دمت همم نع مو هلع نأ لميتا|

 زحاآَو هنيِسب نع داِحاَو راب ةَرَسَكو لل دكت َةَرْثَع ىتاأآ

 57 يلع نظف َنْي 0 ٍهقفَت ىلع نات 1و هفلخ نم وهند ناب نيرناث و

 ينام <لخدت < نأ هس نم سر و !َكْضَو يكن ناو هَ هَعَقَر عم

 ىف مهاربإ لآَو مهاَرب | لع تكرس دمحم ولا ىلع حن اراد تيس لمس
2 

 ىضد ةريره يبا نع ىربطلا ءاور متماع ذك مالسل 1و دمج ء كلمت كن! َنيماعلل|

 مآ َكلَع . ةالمل أ تاكحأ 0 و هلع هلل ٌلَص ىنلأ ك كاني :1 لأسم فعشإإ

 | اذه بارتلا وهو ماغرلاب هقصل مَآ هنلأ مرا مو ءُهدَعِب م هنأ مدس

 : هنا قص ىلع ضبا ارح و هيمحأ لح 5 و (ملسو هيلع لا لصو مَ

 0 يبا كوسر اولأس هىودصعلاةنانكق يرط نم هر ىو ك5 مان اذإ

 | تحولا ىلع رمت لع لص مهلا اوأوُف لاق كيل نكح "للعلا ]
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 نآيفبش (6 هيلع لش لع لص "نآ ان 'ركأ اسمح لع لم“ لكان ]
 ةرمصبلاب يبون اراشبد تيأرلاق مهضعينعلعصلا فرش فديعسوو اور هلع لَضتأ

 سو هلع هللا ىلص ىنلاتل أس له كلامزبسناتل أس لوقب وهو عماسجلا دجسملاىفأ

 |لجتَقش #2 سيشلا فرح » اهركذو من لاف ةمات كيلع ةالصلا فيك

 هلع هللا ىضر رباح نع ىربسطلا هاوز ٍِِض ٍلَصُي زف هةدغ نزكْذ
 لماكلا ىل ىدع نإ هجرخا تس آ ىلَص يلع وص «ي داصاا فرح هللإ

 ) مت اهنا لع اوُلَص# مهنع هللا ىضر ةريره يباو رمستن ا نععشرط نمىريمشلاو |

 هللأ ىضر ورم نبهللادبع نعول اعبت دانسا الاب الب ىمليدلا هركذ ةقعاضم فاعضا|

 ظ دست لع | لص؟ مهل اوُلوق' م : ءاالأيفاوُدَتْجَآَو يقع اوس ههمخر اهنعأ

 ظ مهاب لع تح م دمحم لآل عو دمحم لع الرأب “ ملل ارَصحن لا 1 لعد

 لع اوشلص# «ضعدلا ىضر ةئراح نيديز نعمريغو ممنون هح رجا اسم 2 دام كيا

 مهيلعو هلع هللا لص ىنثتي امك منع نأ ناق رهلَسرَو هلا ءامبنآ

 ظ ظفاحلا لاق ٠ هنع هللا ىضر ةريره يبا نع هريسغو ٍئاربيطلا هجرخا اهلست ملسوأ

 ظ وكت هنا مالا قمالسلا هيلعمد اىأر دنا فلسلا ضعب نعدانساب ىنلب وىئيدملاىسوموبا|

 اوملص « لسو نيلسرملاوءايبنالا عسيمج ىلعو هيلعوانيبن ىلع هللا ىلص هملعهش ةالص هلق

 اارشع هلع هللا لع ةالص يلع لص نمو: 'جأ ةَراَدكَحلَع ةالصلا ناةيلعأ

 ينالقياور ىققوءةهلع هللا ىض ركلامنبس نا نعم ريغوهب 0 4 1

 طالما رطل جد ق7 بال رار بأ
 : راكم هماقلا موف والا ل املا 1 اَدْكيْنإاَوأ نم 3 7 نصلا ةملظ دنع ةماشقلا

 ماسلا بلع بقا ةىواخسلاطناملالا رفا ردلاحاص هركذ 5 يلع داع آ
 5 رد بس يش يع ص وه

 | بوند هل ترفغ ةرمنين امن ةسململا مون يلع كصْنمو طار يملأ لع 2ون لع

 ] قع مكناس هه فعلآ طرق ره يبا نعم ريغ و نيهاسسش نأ 4 ةحرخا ًاماع نبا /

 ف هبإو ؛ هال اع ىمليدلا ه د مك امعأل ةاكصر و مكر 1 ةاَضْرَمَو ”كتاَع 3 3 رَ رع

 1 لوس هع #  نبل ملأ فرح ولو هساع هللا ىقر ىلعنع ينيلق لا اذكو داشسا]

 ظ ليربج لق وى مال كي هْلَع ٌليجْدَع لاقوىدن ىف ْلَص يع دع هلا ْلَص هللا |



 | رمح لآ ىو ددحم ىلع لص لاذع ولج يأ بر را "نم نب تل اك

 قلع دقحم لعالراب ملأ ديت فج كيا ! َمِهاَرر! لا ىلَعَو َعهاَرتا ف آع تلَص ظ

 | مرتو مهلا ثيم ةيمح كلنإ مهاَرنا لآ ى عَ مهارإ لع تكا م دمحم لا |

ا لا لَو مهاَرْبإ قعَتحر 6 رمحم لا لَعَو دَمَحُم لَ
 | دج تح َكلنإ مهاَر

 |كنإمهاَرنا لاىلعو مهار :! ىلع تندحَت ام دمحم لا ىلَعَو دمحم لع نكح س مل

 ا | لا ىلعَو مهاّرع! ىلَع َتملَس 6 دمحم لآ ىلَعَو رستم ىلع يلو مي - كيما

 ظ | بلا يباب ىلع نعدملاب للسلسم ءريغو لاوكتب نبا هجسرخا ثم ثم يح تتإ مها

 ظ اكلم ناك 5 دهن لهما مودع لا قص أكو يلع م هنع هلا ضد

 ظ اكمل تاسسنطلا3 تاَولَصل اور تايحت أ ناقل نم ةزوشلأ

 ا هلا الك هما َنيماصل أ ِتلأ د اع عوايل انمَلَع + السلا ناك و أ هقعَرَو يل

 م لا لَعَو رمَحُم لع لص وتو هع ادم ناو هللا لإ

 | ىلع رامتم ىلع ذلرإب "ملأ مت ايل لاسم أ دج دامت َكنإ مها لآ

 م اننيلَع اراب مهللَأ ثيجح ديم نإ مهاَربا لآ لع تكسَراب 15 هني ولآ |
 ظ ةقعرَو يدل اهيا مالَسلا نال سل دخت لع نيمؤما التو د ةالَص

 ْ © ةيع هللا ئض ردوعسم نبدبع نع نيهان صفحوا وىتطق رادلاهجرخا هلاك نورس ظ

 ظ ل "لوسيا لس ع أ لصد باتل #4 ىاقلا فرح »1

 م ثَح آو عزآلا مْوَلَأَو ءارقلا هلل 1 يف كَم ة د الصأ 1 نكست نااننارما

 | 16 راتخم لآ لع رمت ىلع لص مهل اووف لاق تحتاج ذ :آَكيلَع اننْلَص

 ٍ 8 تعحار 6 ردمتم لو ادمن مح مهاد لآو مهاب قتل

 لاو مهاّرب ! ىلع تصر 6 رمحم لا َلَعَو . دمحم ىلع لابو مهانا لاَ

 | ( ىتر .د انا نعود اور كر دقق 3 ناو يع ذل 1

 ساس 6 ل ا م1 ع ل

 ١ أ ل هع هلا ىشر ىلع نع دلخت نإ 10

 |رداغصلا الل لجو رز هلأ ىلإ ثبارقت ام لجو رع لأ رك ىشآ ناآلوأ ْ

 مس 5 ””رع ارك

 ع ص الع هلل لس وشر يحسن مم لَعاَ س ىلا ىلعإ
 م دا



 «0ز
 | * نأ لس ينال ١ الصلا تيك رم نأمل لجل 0ك

 يمساس ل 7

 وم + 0

 0 ريل ريكو 2 ١ اما كل وسيَو ا دع محم نيا متاح نا ْ

 مَمَحُمَلَع لَصَو نورتو نول ةطبتقي ادومحت اًماَعَم ةقاقلأ موت هنن ١

 ادحا هآور دبجت ديمح نا مهارا لاو مهاَرنا َقَع تلص 6 دمحم لا لَعَد

 | متو دلع أد ينل ولك هاميعالا ىضدرمم نب لا دبعزع مديخو عين .

 |لاكت يدا ىلت َنوُنَس ةتكن المو هللا نا "لَجَو َّنَعهّنلأ لاوق تيار هللا لوسراب |

 |هنع نرتشل اسمك آ لولو نو 11 ملأ ني اذه نإ ؛ هالسلاَو ةالصلا هلع

 ردن عد *” اك الق نك تمر َلكَو لَجَو رم نأ ل لكن ريخأ ام |

 الاد < ”نكح التو للا لاَقَو كل نأ رفغ نإ اكسلمل !َكناَد 220000

 | نككأ َكنَد لمألا يلع يلي الف علم دنع ”ركصْذَأ لَو نيمآن يكل اكد |
 | ىئاربطلاجرخا نما 7 نيكل كن ةثكب المو لَجَو ع هللا َلاَقَو كل نبا رفع الإ

 'انميع دق سأ َلوُسر ارقد مهنع دل ىض راببأ نعيلعنبنيسحلا ةنما سناما 1 نع هريغو ْ

 | كل وُسَرَو ل دنع ٍرَمَحمَوَع لص لا أ اواوق لاق َكَذَع ء ةالصلا - ةكف َكَذَع م١ السلا#

 مهاب نعىضاقلاليعابسا هجرخلا داسجت ثيم كن ١ مار ىلع َتلَص 13 لْهَاَرأ

 ااولوق لاق َكْيَلَع لعن فاك يأ لوا اول اق« الس رم ىلا ديزب ناوه '

 | ىلع كرابو مهاَرإ لآ ع تسي تب ردو هجاَوْرَآ لَعَو محم لع لَ م |

 |ىراشبلا او ردبجت المح كنا مهاربا [ مهني ردو جاوز 1و دمحم !

ا لَك هوادىباودمحا . دعوههلنع هللا ىضر ىدعاسلا ديم يبانعراسمو ٠
 ىف مهارعا ١ ل

 نون اول «يانلأ يف هات لآ ىلع تكحرأب مهام نبا دنعو نيعضولا ١

 | دمحم ىلع لص مُهللا اواو ' لاق َكَلَع ةالصلا فيككحق كدي الل افرع دقت ظ

 | لا ىلع تكرار و كيسا حم لآ عَو ددخم لد ايو دمحم لا عَ

 | هللا ىضر ساعن هللا دع نع هل ةالصلا لضف ىفىريمتلاهجرخا ” 3 د كنا ”مهارئا ْ

 | دل لعورسملع لس مهل اونو لآ َكِلَع لسُتفْنكِ أ لوش ٠ آاوثلا هامع |

 ا يامال قدس راعمإ]
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 آنا هجرخا ديت بم كلنِإ مهاَربا رلاو مهر لَع تكحَرإب 6 محم
 هع دلل ضر ةرإ ره يبا نع دواد وبادجرخأو هبلع هللا ىضد يلع نعام ريغو بيكعخلا وأ

 ٍلْهَآَو هتن ردو نول تاَهمأ ِهجاَوْزَأَو لأ ست لع لس ميله هيفوا
 فيك هَتْمْلَق َكلَع مسن نأ نأ ثم هلل لوو اب اقف َلجَر + هتنتأ
 مهاب إ لع تيلساَطَحُم لا ىلَعَو د دمحم ىلَع لس مها اومل وم لك كََع يس
 لَعَو دمحف ىلع 0 مها ! ىلع تْكحَراب 15 راَمَحم لآ لَعَو رَمَحُم َلَع لرب

 ىلَعَو محار إل عتنستَت عرَمَحْلاَلعَو محم ىلع مها: !قعتسلس أر دَّمَحُم لآ
 ظ 0 ورم نب هللا دع نع ىدسم نبا هجرخا د دمج كن ١ مهار ا لأ

 اي ُلَع ةالصل ا لاق لَجَو رَع لأ ىلإ ْبَحأ لامآلا أ ليرتخ تأ
 َكَلَع ماللا اذه أوو« تيدا ركذو مسو هيلع هللا لص هللا لوس | لاق لاقه لع لا ىضر ىلع نع س ودرفلا دنيسم ىف ىمليدلأه هاور بلاط يب 1 نأ "1ث

 ٠ كيوتو لربع دَمَحمْكَعْلَس مهل أ اون ل نك ين تفحص 5-ان
 ظ ل تحري اك دمحم لآ ىلع دمحم َلَع لأبو "يصار ! لع َتلَص مك ا
 | نورسلاو هجام نب .او ىاسنلاو دمحاو ىراخلا هجرخا مها بإ لآَو ةياور ىقو مارب!
 | اَننَق «هنع هللا ىض رنا نب كلاس نيدعسهمسا وى ردا دعس ا نعمصاع ف ينانياوأ
 لجأ 0 ة يلع لت فيك كلَ مال انف رعادق هلأ لوي انا

 ْ أ _متاخو يقتل أ ماماو ناس أ يتيس لت كن 1ك ربو تنم رو كلن !ولَص
 د البا ا ”هنسعل ١ لأقل لوم رب أمامي وسوم

 "نه ةمئقرا هَ رد هةر ُنِلْبَآَو دمحم ىلك لم مهلل انو رخالاَو نونو ألا
 ةَركَذ نالغالا ىفو هن هد وم َنيرَل أ ىفو سيح نفطصل ا ىف ْلَدَجأ مادبا
 ظ مسح لو دمحم ىلع لص م أ ةاكرتو أ هوو هلَع ماللأَو هَراَذ لاق داآإ
 للَعَو دمحم محم ىلع لوب يل ثسحت دم كن مارب لاو مجاز لع تْلَسأَ ظ

 ىبا نبا هجرخا ديجت ينل مها رإ لاو مهاب لع تحت مرسم لآ |

 السلا اسم أ أ دوريا « هلع هللا ضر دوعسم نب هللا دبع نع مساع

 دمحم لآ َلَعَو دمحم َلَع لَص ملل اول وق وق لاق كَع ةالصلا فكف َكَدَع

: 



 م

 محار أو اجت تضع لا مهاب! لاو ميها | لع لص 1
 ! دمع "لاو | دمي

 لك و امخم ولآ قطو لحم لع الربو ديت دي نإ وا | تح 7

 م اوىند نابل دعوع رج نإ هجرخا يع جل بإن

 َكلَع لش فيكحانع ادق أ اوسراب انلق *[
 5 * ل ةكذع لع فيكف

 ااهسلعج- ا» دمتم لا لَعَو حي لية نسج أ

 ديجت ديم تت! مهاتنإ ل ا ىلعَو مها ا لإ
 انتي رع هربت ودمحأ مامالا و اور

 | نا كاع مل نا انضم هللا لوُسَر ا < لق © هنع هللا ىضر 0

 املأ نول وكت لاق كلَ له فيكم لع ين فك تنيع دشن 526

 |َتْكَرَب كر ّمَحُم لأ لأ لع هلرأب مهل أ مهاب ! لآ لعد تالص اك متم قل ظ

 | دوعسم كب ريشب نب نمحرلا بع نع قرط نم ىضاسقلا ليعامسا هجرخا مصابا ىلا لع :

 عيت ناوضر ةَباَحَصا ا نم ُلْجَر نك 4 فاكلا فرح وف داسرمأ

 لَو ٍرَمَحُم َلَع لص مهل أ لوف لوقب 8
 هيْبرْدَو ِهَجاَوْزَآ ىلَعَو هتكببأ لهآ

 ص 5

 52ه بو ديجت ديت كا هاربا لَو يان لعأ

 رنا لَع تَرَ كدتِسْرْدَو هجاوز ا ىلَعَوإ
 ا دجم د َكنإ مها رب ١ لاو مها

 هم

 2ك

و سواط نإ لاق همماح فق ازرلا دبع هجرخا | ْ
 ناحد « كلذ لم لوَش نا ناك

َص ميل ةالصل 8 لوقت ماَسَو 4:12 هنأ ىو وكت
 أردمحبم لاو و رامحم ىلع ل

 | ىلع تكرم 5 دمحم لآو محم ىلع كِرايَو مارب لاو مها رثإ ىلع 0

 اء اضع هللا ىشر رسمت "نع ىفاشلا ءاور اجت بم كن م مهاربا لآو مها رب

نا[ لد ١ أ انلث َبعَداَدِإ 0 هلأ لص هللا لو 2
 د

3 
١ 5 

 عم
 5 .٠ ١ ب 8
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 دوت كد إتمام 3 1١ ثق تامل ريتال بآل

 تس نآق اهلك لكم تآكل تأ يح وه تذ تنش ام لاق
 ا | لاق راصمتخاب دمأو د كاك اوئىنمزتلا ءاور د كس ن كك ) ”رفشو كمه ا



 د

 1 ”نرفكحي اّإ لفك هلك نالت نإ تن أراها لوسراي َلُجَرا
 نع مالا م ينكتي ملا اذه جرخولن رخو اس د "نم كمهأ ام ىلاعت و كرا ]1
 رو < هلع هللا لص هلأ لوس ناك «ةلوطم ود رصتخم ةبراقتمظافلإب هريغو بعكح ١

 ظ | بان ايل حض او يبوثد ىل يغار م دّمَحُم ىلع لص ديسلبل ألخ اذا
 1 باو التف أو يب ون دى ريغ يل 1 لاق مَ و رَمَحُم ىلع لص جرح او كتمت
 ُظ5 هيلع هللا لص هللا لوسرةننا ةمطاف نع هريغودمحءامالاهجرخا َتلِلَصف |

 | مح يبا نعمربخو لارظلا دوم جرخاو. نسح يدحىدمرتلالاف آبعىض ردآ
 هل الاى ضر رمت نبا نعد ربعو يناربطلاد وح جرخاوامهنع هللا ىض رىدعاسلامع سا يناوأ | '

 | ىلع نعراجتانإا ومن جرخاو هع هللا ىضر سنا نعوسلا نبا ءوحت جرخلاو امهنعأ
 نساَمع نن هلا دْنَع ناكم هنع هللا ىضر ةريرهيفا نعو ًاسنلاءوحنجرخاو هنع هللاىشدأ
 ) ةعامتل ملأ لآ َملَسو هلَع الا َّلَص دل أ ىلع لماذ! اًمهْنَع أَ ىتد|

 6 ١ كىلوالَو هه ةرخآلا ىف و” وم هطغأَو اسلم ُهَنْجَرَد عتأو ىربكلا رمح
 نامل لاق امهنعهللا ىضر سابع نب نعم ريغو دمج نيدبعءاوز ىَمومَو ْمِهاَرب! ١

 و نعم لسنا نب سلخ النك © خص ىوقدمجهدانساوىواخسلا|

 السلا ةالصلا ُهْلَع هلع هّسلاح هَسْلْحأَف امون لْسَي ءاجف دَخآ ركحب يبأ نيو

 رة لا ل نيل 1نآق جا رخاملف كلذ'نِم ”باَحصلا بحس امنت
 اذه وخع وأ "أ ىَضربَو ثرحم اه محم لع لص ملأ ص هتالص ىف لو ادع

 هردس ىلع فقأ مو ىواحسلا ظفاحلالاق عمس نبال ءافشلا نعالقانعيدبلال وقلاىفهركذ ٌْ

 ىلع هرارمتساو لجرلا كلذ بلق فيلات دارا سو هيلع هللا ىبص هلعلفاذهت وسن دفن ىلعو :

 | كلذ ريغ وا ةسفمكلا كلتب هملع ةالصلا فن رضاحلابيغرت واهرما ةماقتساو مالسالا|
 | نوحتشي اون اك« لضفلا هلوابحا الو هنم برقا هنع فاىضر ركبيبارمغ نا مزاتسي الام
 | ىضاقلا لبعامسا هجرخا مالا لع ىيألأ ودل محم ىلع َُْص 200 نأ
 | تأ ىلَص يلع يصر الق ٍلْجَر دنع ركْرَأ انآ اشوي قكح هفادعن دبي نعأ

 ١ تان هتاورو السرم ىرصبلنسحلا نع ءريغو روصنم نب ديعسهجرخا , و هلع 8

 ١ ىليدلا براي العدا لست ا لع يلي ىنَح بوُجحَم ءاعد لك | ١

 نيرادلا هرداعس 35 0



 م
 تاسمساب ويسجل ا ميس ملينا ناعم ميسا

 | مالك لك © ماسو هيلع هلأ ىلص يبلع هسا ىض د سنا نع سودرفلا د تبسمإا

هف يلع ةالصلابَو «. أ دك يق ىلاعت 0
 لك نم > وو .عطق | و

اع وو ملا دنسم ىف ىملي دلاهجرخ أ كح
 ا انك ههنع هالا ىضر ةريره 

 برقا ام هلأ كوس لاقت لْجَر ءَءاَحْدا ماتو هيَلَع هللا لص للا لولي ني ظ

 ىلا لا -
 ظ

 ١ رك ذأ : كح لآ اندز لل لو ايدل رجاَوْشا م مولع ٠ وللا ١ ل :

 2 ام اوت م١ نم لآ اند أ لوم دل نعل 3 " ىلع ةالصل او[

 ىذر يناوثلا ةرعس نع مين ودا هجرخا جالس اَدَو رفصلاَو لعل ودا "ين نرخ
 ادت اذهب ىرت ارت ودول متو ولت « مدعفرس قل تش م لع لل

 و ًْخ

 ْ اند أ "لورا تل ةنامآلا ءاَداَو تيدا قاداص ل لاق هلأ 6

 نعلق طرت رب رب سه يللأ نعهريعودو أدوناهجرخآ م ىشلما م الم نفي ع

 د بكا ش

 1 هلع ريم رهتشاو كيد لام راما ٍّك و عبو الك رصبو 2 هلي لل الص ىلا رق و

ا ليعامسأو وحم ىورو رخال و ىلا 2و
 0 نار نع ه ريح و | ىضاقل

 1 دوق ماَدَع لكن 3 الجر نا هذهمل و بع للا ىشرب لع نب نإ ان ىلع .

 أدام ل1 لع مننا يطأ 5 ْ ةادَه لع كدمْحَي اَم لان سلتا ان العا

 مهم 2 02 ا نع نع فبل
 ع سىس وع 52

نع بأ ٍجحأ نست نبين اك لاك و هلع
 1 هنأ اني نأ ني رى 

 ا
 2 ا

 اه و م

 وس" اولَعْحَت راني لا لص هلل لوسر 6

 أند تحئالم فارس تنك مدح اوتو "حاول رو رو

 | نسح ثيدحوه و ىواخسلا ظفاحلا لاق ةبراقتم ظافلاب ظافملا نمر يثكاذهىورو

 | سو هيلع هللا ىلص هترايز ةرتكىلعتملا دارل ا نوكي نالمتحم نمؤملا حالس بحاصللق |

 | مسو هيلعهللايصهلوقاذه ديؤيو نيترمالا ماعلا ىف ينأيال ىذلا دسلاك لمجالو |

 | ىلا دوبتلاك اهولعجت ىتحبكتويب فتالصلاوكزتالولا اوبل حتوم اتت
 ظ نإ لاق بارا تق اًمَوّلَق بكذا حلف ناولعجلا آله هاايفىلصبالا

اضوت ةصتا هنآ ىك ناو كَم هحّدق يف بص هتجتاخ نم عرف 'اذارفاسلا|
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 هقاّرهأ ًالاو هترّش وأ هما
طش وأو ءاع دل ١ لوا ىف ين ولعْجا

 |ىدع هاور و رخآ ةه

:ركذدإ والعلل ةقالوسر لال اع ىضدا دج نراجع «ريغوديخ 1
 

 5200 3 ع

 د. سم 9 ١

 م -



 م0
 ةالصلاب كر وطب الا ةذاصالو '

اعنع هريخو ىلق رادلاهجرخا يل
 ٠ اهونع هلل | ىضر ةشئ

3 0 

 رسَو هلع هلأ لس هن ىلع لص '] 1

 | نم ةالّس الو هلع رهأ نأ كادي | نأ هوُضو الو هل وض وآل 'نك ةالص آله |

 «جرخاَر ان ل بحي نم ةالَصآلو ساق ما

 هللا لَم دل ىل اء لحي "ل نأ "وشو ألاف نع هللا ىضرر دعس نب لهس نع هسجام نب

 ظ ملسو هسلعوزلا ىلص نا نعه نعل ىض ردعسن ل هس نعهجامنإءاور - هسْلَع

 أ لص أ ٍلوُسَر لع هي نويل الخ مَ لَ لهةليطلا لماكءوضوالءانمو
 هج رخا ربا ولآ نم َنْوُر ل ةنمل أ اولحك ناود ةَرسح مهبل ناك الا درو هلع نأ |

 0 يضر ردسملا دعس نعم غو ىرونبل

 فقاإو لاقاعوفرماه اش رائع نعد لوقا 120101
 لاق لأ لوسراب “ ءارعسلا ةالاصلا اًمَواول تربل ةقاملا يعاوُعَسُتآلهمدنس ىلع

 | ىلعَو دّمحم ىلع لص مهل ا اولوف لب َنوُكَسْن ردم ىلع لص مُهللا نولوقت

 ع هداسسا ىلع فقا موىواخسلاظفاحلا لاقى لعصملا فرشف ديعسوباهجرخا رمح لا ظ
 هة زود

 سلع الملأ !ةلصلأ قمم ول أب ولف هزه لسْعَو راقت لعب ظ
 م هةر

ل « بقر مساقلا نيدسح نععببدللا لوقلا ىف هركذ عقد لع هلأ
 هلا نإ تلي 

 سأل وسر اول اميل املس هعا وأساونما نذلااهت أي ىلا ىلع نوع هنكَيالمَو ظ

 لاق تلع ىلصت نآ ان مات ىكحق وه : سك اَنملَع دق ََلَع اللادع

 كا مهار ١ ىلع اهتلعجت اك دمحم ىلع كاك رو كناولص َلَمْجأ مل انوا

 هوعسو ةيش يبا نإ مدد و السرب نسا نع ناقل ليعامسا هجرخل ديجي دمت
 ىلا“ عا تنل م

 نال ”كليتح مصب نلف كلبا 5 هلع ماس و دمحم لع يش © رس

 صاب هيلا ان كل سا ا لأ «افوقوم اذكح هدنسم ىف هبوهار نيقاحسا هاور

 سادسا 0 ةأمعالا نم دامع اي ”نيفت ال1 نماماي نريجتسملا اجاب مجري |

 ءايعرلا مظلاب ءاقفلا كاي اقم رح هل رح دال "نمت خد اي هل دسال

 دج هع ليما ؛ حن 0 1 ني فرت ينم نتا هيث | ظ



 نافل

 1 فيغحو سيشلا عامشقر اهنا ءوضو ليا اوس كل دخحس .ىذإ | تن ا رعم
_ّ 

 أ ىلصت "نأ كل ًاسا كل كي رَسآل هللا َتنآ "لاير رونو اك اىودو رجم '

 1 ادع نع هدسنسوف ىلا هجرخا ٠ دمحم لآ ُلَعَو كِل وُسَرَو ]دع دمحم َلَع 'ش

 َكنَمْمَرَو كلاواَصَتلمَج د يلا «لسودهيلع هللا لص ىنلا نع امهنعهللا ىضر سابعناا|

 العو ةملاف نم )م يللا مهاربإ ِلاَو مِهاَرَب ! ىلع َكَدأ وضِرَو كن فْعَمَو

 لَعَح اف م مهن انا يني ( لسو«بلع للا صادر تحت مهو كلذ لاق نيحلاو نسحاو :

 ىوار عقسالا نب ةةئاولاق مُهْشَعَو ع كناَوْضِرَو كن َرِفغَمَوَكَتمحَرَو كياواص |

 0 لاقذ ىماو تنا يني هللا لوسرأاب ىلعوتلقف نانلا ىلع انتاو تنكحو ثيدحلا

 | هع هللا ىضر عقسالا نبةلثاو نع ههنسم ىف ىمليدلا هجرخا ةناو كو هللا

 ىلع دالَسَولَجَو نع ملأ رث درب "نت اوقفت 0و عت ام *« ملا فرحولا

 لا ىضررباح نع ءريغو ىنلايطلاءاور فج نكن ١ ١" نع اوم اقألا سوي هلع هلل ل لص ىلا

 1 الحم وك اج ام لسن طرش ىلع حيحصلالاجر هلاجرو يواخسلا ظفامحلا لاق هنأ

 نم مُهلَع ناك آلا ملَمَو هلع للا لص هنم لعاولص ' 1 نق ىلاعت -نآاو رك دن

 ]| نعد ريغ و دم امامالا هاور مه رفغ ءارش ناو مهب دع ءاش نف ةماعلا موت ةري رش

 افوقوم احلا هجرخاو ىدمرتلا هنسحو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنعاللا ىضردرب رظ يأ

 "ناك آلا هين لع اول صيَو هللا او ر_كحنب "نأ لقا وفرت“ / هون لاَم طفل

 ناو ةمالقلا موي ةرسح "مهل ناك الإ ةياور ىفوزتاقلا موَيىلإ ةَرْسَع مهيلعإ

 ةرسحلات رثلا» هنعدّللا ىغ ر ةماما نأ نعينا ريطلا كأ احلا ظفل نم ب هرّش هاور وة و :

 اقداص الصم نم دبع يلع سامه صقنلا ثا يثالا نالاقو ىرخالا ةاورا ف |

 َبَتَكحَو نار رعي هَمْفَرَو تاَولَصرْسَع عا هلع للا لص الا هبلق "نمإ

 ١ "م
 ا ١]

 ' نع ةاللاصلا ىف مصاع يبا ناءاور ٍتاَئيَسر شعاع هع انو تام ع 5 7 |

 00+ لع اللا ىضرداب نت ريم نع هريغ و ى ًاسنلاهاورو» هنع هللا ىضر ران نب ةدرب يلإ#

 508 الس رت َء ا اسم هلع اندست هبلق اق ني الخ يت نع ل '
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 كلذ لَم اذ اذ رمحُي لا كعو رمح لع نحب َىَح سَ كراجح ءامّسلا َنيَو * هبا ظ

 | نع هريعوتبلا ءاورئاعثلا 1 جر لمف "ماذإو ءاعادلا, الَخوَو احم اود ظ
 ْ باّتكلا مايا رق قرع 0 نيام هنعّللا ىضر بلاط يبان ىلعأ

 كرست لآل عو دنع لع رع يل لو رم هلام دحآ هلأ وه لقَو ةرم هناي ظ
 ظ لرش 3 ارم ةلام ديت دي نإ مارب! لآَد مهاَر :ا لع تستاهل

 درا دس ادم أ هلو للم 4 هلي رشأل ةدحو لأ هلاال نا ديشا] ا

 وكلم ابَلَجَو ع“ هلل ! لاَ لإ كرم نام يدق ءئَش "لكك ع وو تسي ني! ئ

 اودهشإ ين ىلع نص يع ىثآَو تبَسَو قلو نسا دع ىدن ءازجام ؤ

 َق ميشا نأ ىداتع ىنلا ًاَساولَو هِيلقت ىف ةتلعَفَسَو ترَفَع ادق يل | قكل الم | '

 ٠ ىضر لا دبع ب رباح نعسودرفلا دنسم ىف ىليدلا هجرخا ”هتَْمَعَل فقل .لخأإ]
 ظ نايلي ناحف اصتسق نمي نئملسم "نيرا «موحن ىلا هنعاورو امه 1

 دا اجو اك م قس اق فس الإ موس هه اص ب لع
 درا ع مات دَحا نيام «هركو نايفس نب نسما هجرخا حت ناني

 شره هاور مالا هلع در 1 تح جوز لإ ىلاعت

 دش نما * هرغو راكذالا ىف ىوونلا هحمص لب نسح دانساب ركآسع نإ اورو هنعأ
 ! لوقف جر نمل نك انيس ىح كلم اهي رع الإ ةالَص لك ىلصأ
 هجرخا هع ندع اهب شو اهئ فتم ىرابح وثق ىلإ اب اويغ .ذ"ىلاعتو كرام ابر |
 1 ينص ني نيمو دبع .٠ انتج اهنعهل ىخر هثئاع نعسوررفلا دنس ىىمليدلاو
 | تاحرد رشع مق ت انييع رع لع امو تاس شعل هلل بْنَ الإ َلَعْلَس ا
 ّّ هي ِهَعاَدلا لص يَ ًايْلُجَر رم# هنع هللا ىضر سنا نع نسح د نسب هريغو ىأسنلاهاورأ

 رىث " لَكَوَش 1 ىرأ هايس هأ قاف ل امم و ملََو ١
 | عاج نالا 2 و "يضر ان ادالؤ ١ىل نإ هلأ لولوي لاَ ةظلا :

 | "نا اق ىدوثت'[ نإ لاق دوا دىدأل ذأ( عضر يعن يا ثعرل

 آو لصؤتكلا ثنو أ كذَع يسأل بدين ب ركذ مك هللا تسلم دع
 تدع < 0 ةييلثلا َتَبَعَدَه تك لَو هلع تيما داق و
2 5-5 



6 » 

 لة 'مكماي أ لصف ني .ايلوالا لحرف مهن * .ركذ عيدبلا لوقلا ىف لاق

 أ ةالصلا نم هف او ركحاف ةقمصل أ هيفاو هحفل أ هيفو ضيق هيفإَو مدآ قلخدف

 |اتنالص ضرطت تيك هلل لوس ر ًالاولا يلع هَض هض ورم مكحن الَس نإف ْىلَع
 وك لك ان نآ ضررآلا لَع مرح لجو نع هلل ١ نإ لاق تلب ىنعي تْمَرَآ دقو َكْلَع

 | ل لاق هنع هللا ىضر سوا نن سوا نع هريغ ودمحا مامالا هاور ءاسن الأ داسجا |
 ا-5 ذأ نأ ِءاََليأ نيو ظافملا نم رثكحح وىرا خلاط رش ىلع حيحص ثيدحا ذه

 ؟السرم ةدانق نع ىرمملا هججرخآ -ت هلع َتألَص م آلف لُجَر دنع

 لع هتالَّص ىف نق يِلَع لصيف ةسنف ثي رحت تدحي "نإ دارآ | نم «تاقث هتاورو

 | «ىلهابا ب رحب ”نبنامعنع ىملي دلاهجرخا 'ءركحاذت نأ ٍةءاَسَعَو دحر
 لح نر ملأ كف م كنك اهدَس ىرإَأ كراس أرق مث هشاّرف ىلإ ىوأ 'نَم
 | ص مارا رمش أ برو اقل أَو نكح ّبَرَو مارت ٍدّلملا برو ماَرْخأَو

 ٍ ل ميرا ةالعو ين محم حو خب ناتو كت ل طيار
 | دع رشي نالك نبأ نآلف نإ هل رالوقف دمحم انني قَح نكرم ان م

 هدا'
 وو

 |”. ريو رثأ هقنوَو ماسلا يفي نلف نإ" نالف ىلع ٠ لرقأف لأ هوو مالكا

 "ار
 للا ىضر ةبحصدلو ةفاصرق يبا نع ةراتخلا ف٠ ءامضلاو سودرفلا دنسم ىف ى ملل

 او ءالئج 1 نت # هركدو لوش سو هيلع هللا ىلصهل السر تمس لاتدخل اي حلا

 : لاه دمت طخ مهل أزمات مي ”ةعافشلا هل تلح ةب وتكحمم : َةالَصْلُك_ر بد ىف

 ا ١ هراَد ناب رقل | ُْكَو هتَحَوَد نيل اَعل أ ىف ع . فاما" ١ ١ ىف ل ُلَمْخاَو و 2 2

 ع

 1 لع ٍلصي ا 'ءتللع تركو كه هلع هللا ىضر ةماما ينل نع ريكلا فىناربطلاهاود | مرمص ث هه
 «هنع هللا ىضر دارج نب هللا دبع نع سودرملا دسم ىف ىمليدلا هأور دان لحد

 رب نول صشس هلوومر هرج

 0 هلم ن1 ىنم 006 كا ةالص ىلع لص د هيد نس ترك د نم

 سنا نع ىورب ينصت نم هو ينأَصَتو "نم لص مهل أ يسهل هللا لَ
 اهنج ةجح جَح نم ههددس ىلع فقا مو ىواخسلا ظفاحلالاق هنع هللا ىضر تدم ه*© عا © نس

 ظ هْنْلَع ضر آف لل أدل انس [سدفلا 1 ىف ع لَصَو ةَوازَعا ْرْعَو ىرْبَق َداَرَو

 ئ 5 ّىضر 2 وعسم أ نعمدنا وك نم نماثلا ف ىدزالاحتفايبال هانعوى ونا دجناءركذ



 0# ئ
 ىئاربطلا هجرخا نأ قيرط ”ةىطخ لع الاصل < ىلا . دعت ذم هلع ظ

 ]| نمو ص لصد أرك 'ع «امهنعالا ىضر ىلع نيني نعوربطلاو ظ

 ن' سنا نع هريغو دححا مامالا هحرخا اًرْدَع هلع هللا لَه َرملَعْلَص

 لهآ انيلَع فَساَدإ قزالا و لامكملااب لاتكي نآ هس نم © هنع هللا ىضر كلام أ

 هنيْرُدَو نيو ا تاهمأ هجاَوْرَأَو لأ  ركمتم لع لس لأ لَ تنل
 نع هربغو دواد وبا هسجرخا ديجت سيت مها ' !لع َتيلَص م هت , لْهَآَو

 اَنْمَلَع لَخاَدا ىقوالا لامتككلاب لامك نأ هاوس نم # هنع هللأ ىضر ةربره يب

 هجاَوْرَآَو ىَسلا رَمَحُم َلَعَكناكَرَو كنا ولَص ْلَعْجَأ ملل | لقلت تبل 1لهأ

 ديت ديم كن مه ها! لآ لع َتْيَلَص 5 هني لْهآَو ٍهتيَرردو نيو تاما |

 أافوقوم ل ثيدح م وذل رخو هلع اضطروا اور

 [بر َكبَد نايم يالا ذك أ رثبلف قولا لاكملاب لاكي ”نآ هر س نم

 | "نا هم نلاعْلأ بر هلل دامت او نالسرمل الع مالو نوفصي امَعة ريل
 | نع .ديغو سودرفلا دنس ىلبدلا جرخال ةالصلا يكل ًاضاّر للا ىقلَي أ

 أس ءاضس يف. "قب قضأ ناك لعن هاما وضد ةئاعأ
 1 لعد د داسحآلا 2 ِهدَسَح لَو عاود الآ ىف ٍدَّمَحَم حدد ىلع قَسْنم» بهو نإا

 ظ ةماقلا مون يف انو ةماقل ١ موي اد هماَنَمىف ينار نمور همانمىفيناَر روبقل يفوق

 ظ تيدملا اذه كو رانا َلعمََسج ف امَوَحَو ىني وحْنِم برغل سف "نموه فَ

 أ هلصا ىلع فقا مي واخعسلاظفاملا لاق فمما دلولا ملفنا ردلا باتك يف بسلا مساقلاوب
 ةرره يبأ نع نع هدو لس ءاور ريك أ لس ةداو ىلع زم «نأللا

 ىلَص نم ظفلب هسنع هللا ىضر ىرعشالا ىسوم يبا نع يناربطلا ءاورو «هنع هللا ين

 نانسَح عع 1 هللَأَبَنُك ة دحاَو رميلجَْص نم#ما ردع امم , هلع للا لح ا ظ

 لع ىلَص نم ه هنع هللاوضر ةريره يبا نع ىذمزللا ءاود تن ع ةعاَتو

 | هباص داز نمد افلا هلع هللا لص .ةلام ىلع لح نمو هلام هلع هللا لص ا رغَع

 نع ىبدلا ىسوم ونا هجر خا ةماسقل 2و ادسهشو اعضش هل تاكحاوسَو

 قالَ ةدحاو ملسَو ماعلا وص يل الع قمن # هنعللا ىشر :ريرحوب ا
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 نتن يي اة ل 23

 | نبدا دبع نع هريثو دمح ءامالا هآور 5 اص ننس اب ةكحئالمَو هلع

 | لاجالذ ارا كحد اميرع هلأ يضر و روم

 أو 2 الاص لع تع ير اس رنا عرش أفا هج خأأ

 أ هلام لع ّيص ْنَمَو هلام هيلع هللا لص اًرشَع لع لَصَْمَو ار شع هلع هللا لص

 ( ةماسقلا م ب ةيكشآَو رأتلا نم او قافنلا نم ةءاَرب هنت نب هنا بكحا
 1 « نع لا ىشر كلام نينا نعريتصلاو طسوالا ف قارطلاءاور ءاديعل ١ عا

 ! ناَّنَسَح رم "كلذ ىَوِسُدل ززكمو هلع َلَصَو ةتالص ىتتعل "لع قت "نتا
 | قم . نم * هلع هللا ىضر كلام نءسنا نعي سأب ال دانساب طسوالا ف يئاربطلا ءاورأ

 [ن دمحم هاور ناكل أ دْنَع لقلف ٍتاَوَلَسرسَعام ُهَْلَع نأ ىلع ةالص لع
 اهدنس حصص اندنع ريخ اذه لاقو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع هريغو ىراطلا ربرجأ

 ْ |راائستت ضع او هلع انو ِتاَنَسَح َرْشَع اهي هل هللا بنك ةآلص ْلَع لص نم *|

 ١ ةالصلا يب مصاع يبا نبأ هاور باقر رع ه2 لادا تاجر رد شع اه هعفَرَو

 ظ نتا رت دع أ لح ةدِحاَو الص علم "نم امهنع هللا ىض ربزاع نم اربلا نع ظ

 لع لَمْنَعَو افل ١ هنلع هللا لص هام لع لص 'نَمَو 0

 ْ ارا رع ملشارلا باس ةلئأ باب ىعوتيك هتك
 | فقام ىنكل ىواخسلا ظفاحلا لاق ربكألا سو هيلع هللا ىلصاللا ل وس رباكصا ضعب نع امبعأ

 | لع ىلع نموا رشع هنكيالَمَوِهلَع هلأ لص الص لع ىلص ”نة#نآآلا ىلا هلصا ىلع
 || كالت هلع هلأ لص ]ص ةئام * كح لص نمو هنا 066 و هلع .ناىلص 1

 ْ كيلو تدقا ضد كلامني سنا نعىواخسلاءاؤ رزان م دسجج نسي مَ َءالَضملا

 | قح "لك و م 'كآم ا ءابتو رظَع هلع هنا ٌلَص َةَالَص قع لص "نم « هجرخ نمأل
 أ ةاستّيع سنت« نع هللا ىضر ىلا ماا نأ نع يناربطلا هآور اهتتلتلا

 ]| نميلا وبا ءاور نكحلل ؤآ كلذ نم دبَع لملف لع لص ام كيال أ ِهْلَعتْلَص
 ؤ هلا ىشر ةعئاعنعىسدنفللا ءاشلا ءاورو  هدلع هلا ىضر رمع نب رماع نع ركأسع نب

 ِهْنَلَع :كنالتو تألم : الص 3 لسمك وأ دنع 'زكسلف هيفو ابنع



 «مو
 ىف هن < 2 ص :

 لا ىضر رمح نب هللا دبعنعمصاع ين نبا هجرخا لفل ذأ ثدبع 'يكحْلف اًرَْع
 رح لني طاَريقل آو ( رجالا نم ىا ) طاَربف ل هللا بتكح ٌءالَص لع لص نمةامهنع

 1ع را آ ةعمح موب لك يف لع لص نم ه هع هللا ىضر ىلع نعقازرلا دبع هجرخا

 ات + كفك جاو ةر لع لسا نت ةَسويتْرآأ بوند لع هنأ اخت ةرع

 َي ةّروطلا يع ىع د هللا وه 'لف أرفق "نَمَو "هس َنيناَمَ بوند نع هلأ

 | تنام نب سنا نع ىبتاو خيملاوا ءاور رسل زواجي قَع ٍرْسج يفاراَنَم 0

 02 يل "نم اعوف رم هلصا ىلع فقا م ىواخحسلا لاق هل ظفلل ىفو هدعهّللا ىشرأ

 ( دالملا باك ىف رج دمج ونا لاق اًماغ نينامث ةئطخ هل ”رفغ ةالص هلام ةممدلا ظ

 | ىتدح هللا لوسراي تلقق مانا ىف لس وهسلعتللا للص تا تأ رف ىوارلا لاق ماصتعالاو

 ٍ حس نيل ةئيطخ هل ترفغ ةالص ةئام ةممملا مو كملع ىلص نم نإب كنع لئاقموا]

 ٍكلدحا الو لسو هيلع هللا لص ىنلا نع مكر دحا انالوش ه.وارناكف لئاقم باق دصلاق أ

 | يلع ىلص " نم ها ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلاب لثمن ناردقب ال ناطيشلا نال لتاقم يبانعأ
 نكس اس اسال

 | ظفامحلا ءركذ مايآ ةنآلت اند هْيلَع اننكحي الآ هظفاح لَآ رمآ ةَدِحاَو ٌلَص
 ' هنكردأ ارت حين نح يلع َلَص نم« هدنس ىلع فقا [كاقوعيدبلالوقلا ينىواخسلا »

 || هلع هللا للا ىضر ءادردلا 5 نعدبج اههرحا نيدانساب يناربطلا هاور ةماشل 02 عافت

 ْ بوبا نعم ريغو نيهاش نب صفحوبا ءاورةَمايقلأ موي اعيفش هل تنكح يلَع لّس' نم
 | ةزعفم ىدرب ىتح تي '[ د رم فلا موي ىف ِقَع لَص نم « هنع هلا ىضر قيدصو |
 ١ هج روحأ و٠ هنع نع ىشد كلامن - سأ نعه ريغو َ راتحلا ىف ءاضلا»ا ور هما نم

 ءاورو ٠ نين رتل زتطشلأ يي ىلع ىلَص "نم ظفلب هسنع نيسهاش نا |

 رم هلام اق يف يِلَع ىلَص ْنَم »ريو نامعتا نبا هركذو ىيدملاىسومووإ
 آ(ةقدَص هلام ' َسَححَو كس فلآ لا ةئعاتتو ةنح مل 1فلآ اهب ل

 |يف ديمسوبا هركذ ٍقَءاَفَس هلو و ع تهمنا لسن يع لسن عَو و وم

 رع هلام مو الكيف | يلع قَسْنَم هدعقر هنغ هللا ىتسر سنانعىطصلا فرشإ

 ]| ةدنم نب هجرخا هاند اهم ننال هنروعأل [هنو َنمْبَس ةجاح ةّنام هل لآ ىف |
 ىو ٠ نسح بب رغ ثيدح#ا ىلا ىلوم وبا ظفاحلا لاقوهسنع هللا ىقر راح نع

 0 ْ  نئيرادلا ةداعس



 «و
 َ هرم ثم دمحم لآدم لك لسكن هه  هنعّلاىض ىلع نعدانسل الب سودرفا آ

 أ ةعامح ةّنام 1 تّدضق ةَدجاَو ةالَص لع لح "نم « ةَجاح هلام هل هلأ ىضقأا

 | قص ؛رموو هدانسا لصتم أ ىا عطقنئموهو نامهط نب دلاخنعهبغرتىفىميتل هجرخا ظ

 ! نع خلا وبا هجرخا. هنأ دب نم هلع قص نمو تشي رب دنع لع
خيرش هدافا اك دج هدنسو ىواخعسلا ظفاحلا لاق هنع هللا ىضر هراه يبأإ

 ظ ظفاحلا ىنعل ان

 ! امد هلأ لك و أن ا يلح ىِلص نَمَ نَمَو همس ىربق دع ٍلَع لص نمهرححنا]

 أ امش '.آ ادهش ةمامقلا موي هل تنكح هيدرخاو هان د د رثأ قكحَو ىضلبا ا

 | م هليل لأ و يلعْلَص نماه هنع هللا ىضر ةرب ره يبا نع ىراشملا هجرخأ ْ

 نم َننلَتَو و رِخآل أ_جل ' وح "نم َنيِعَْس ةجاح هام هلل أ ىقف ةالصلا نم هلامأ

 ااادهأ تحلم لحد 6 ىربقا اهلخدي اكلم هب هلأ َلكَوَو ان ذل اا

 1 هريغو سودرفلا دسنسم ىف ىملبدلا ءاور ءايلثأ ىف ىنلوكح ينو وم دعب ' يمل نا

 نأ لاق حبصلا لَن نيح ةالَص 0ك لع سارع هع ضد تاغ

 فو بنس رخو نبال اب 1 لحي ةجاح ةلاسم 1 1أ ىَق هلكت
 تكيس هللا نإ ل لوَُر ب كيلع 2 ةاسل فيتو 6 لم بول

 هس صو <

زئاج نع ظفاسلا ىسوم ن رخا هاور 2000 دقن حا ظ
 رم نعل ىضر 

 هر ومص ع

 قيبلاو طق رادلا هج رخآ٠ هنم لقت ' قي لآ ىلِعَو يلع اهف ”لصي م ةالس
 صا ص يلا 2

 لاك ةسللا وب يلح لص نم © هع هلا ىضر ىراصمنالا دوعسم ين نع
 نم ' تاهنع هللا ىضو امنع رادلا هدحرخأ ةماسقلا موي ىدنع هَل ”ةعافش

 هَل لوَسَر اكلق نس نين امن نون ذ ل ]هلأ 0 نينآملا لأ ا يلع لص
 مم ءيم 2 - م

 ىلا كل وُسَوَو كيو كوب رامخت ىلع لص مه الوقت كيلع جداصلا

 نموقارعلا هتسح و ةيع هللا ىض رة ريره يبأ نع ىنطفق رادلا ءاور ةاكحا و دقمن دقمتو ى يلا ْ
 الص ىَلَص "نمت هنع هللا ىض ر سنا نع بيطخلا وحن ىورو نامعتا نإ للا دع هلق
 ئنلا رسم ىلع لمه أ رناكم نم موقب انآ لاق لاك دع 11 م "نم صقل
 ] تيتكشو اماع نيزامن م ون 'ةنريغ يم نيت يت ع مالا



 يلع للم 'نم و هسنع هللا ىضر ةريره ين نع لا وكس نا ءاور ةَنَس نينامت :داع 4]

 [دنللا هركذ يني آله هاب لع لسن تو حي "نآ لم آ رفع اسم |
 الل الز '[ بانكح يف يع لس نت * حيرخت ثوب عيدلا لوقلاف ىواخسلا

 ري قو ناو '[ةياور ىفو باتكلآ هذ ىف ىمسأ مادانك هل نو ريقغتسي ظ

 ظ رقص :وَن هلع سَ ْنَم جدنع هللا ىضر ةريرهريبإ نع هريغو يفاربظلا ور
 | عبدبا لوقلا ف٠ .ركذ بركلا فيكحنو دشلا لخت' 0 اضل

 نم ص ل

 ْ ىرقام رج أ ىف كري "1 يع الّصاعم َبْنَكصَ املع نَعّبنك نك « عر نودبأ

 1 نك © هنع هللا ىضر قيدصلار كب يبا نع هرغ و ىنطق رادلا هةجرحأ بات كلذ

 ]كرو َمِهاَرْب !َلآَو ميهاَرب | ىلع َتيَلَصَو دمحم لا َلَعَو دمحم لع ْلَص مل ( 3 ١
 ت0

 | رسم لع حرتو مارب لاذ مها لع كحل هديت لالعو دئحم لعأ يمثل نسوا
 تعش و ةمأقلا موي هل تدهش مهارب ]ولا و مِهاَرْيإ لعَتْخحَر "جرو لت

| 

 ظ نع ىلبقلاوهرلاو درا الا قرا اور لو هللا لَص 1

 | لَم ملأ لاق نم © خمحصلا لاجر هلاجرو نسح ثلدح وه وهنع هللا ىضر ةريره نا| !

 ] ٍيحافش هل ثبجتو ةمايقلا ماوي ل دنع برقا ىف هلآ لك عم لعأ

0 هربغو دمحأ مامالا ءاورأ :
 ْ نا نا ءاورو ةهنع هللا ىصر ىراصنالا تيان 

 | نيبح هديناسا ضعبو وَما موي عاش ا تلح هليل هنلإ ىف ادع ء بَل ا ظفلبايندلا|

ح برقللا دمتماو ىواشسلا ظفاحلا لاق
لا ماقلا وا ةليسسولا « داري نأ لمن

 دومح

 | ان هلأ ىدرج كَ نم © معا هللاوعيفرلا ردقلاو ىلاعلا لزمل وأ شرعلا ىلع «سولجوا |

 ]| معن ونام هآور ٍماََص فل الم نيويسعتا هله وه امب سم هلع هلا لَص ادم

 ل ىلا امججار نوكينل لمتحم هلها ل وق ىف ريمشلاو امنع : هللأ ىضر سابغ نا نع هرعو ْ

 ىدانسأ نيح لاق "نم « ىوغللا دحلالاق اك ”ملس و هملع هللا ىلصد محملا 0 دا

 ضر و رمح لع َلَس : ةمئاقلا| الص أَو ٌةَماَلَأ ةوْعّرلا مده بج مهل ىلا
 نع تعا رج

 نأ باح العب طَحَسآل اضن
 | نم خو دحأ ماسالا ءاورؤت -

 ا ا

0 5 

 اوم ماع ل

 2 مسي يح آف" نم هظفلو هعساجىف بهو ناهنع ءاو هرو هن هللاى ضو
 ا

 قوُشرو كر رسم ىلع لَص ةَمئاَقلا ةالصلأو مئات يوغا رداع بر ميهأ|



 ) 3 د ”.ب نوح َنآف* 7 ىتءاَفَش م ةمامقلا 2 افشلاَو ةلتوأا هِطْعاَو ْ

 | ةلضفلا 11و هلي بتول اًدنححوسآ ةَمئاَقَل ١ ةالصلاو ةمانأةَوْغَرلا ذه بر مهلا ]
 اىراشعأا ءاور 'ةماسقلا مْوَي 'ىءافش 0 تلح هَ هو ىزلأ ا دوُمحتام هد سيب

 ف .يلل ١ 1ك هس بك اك نانا اسم دارملا و هيلع 'بنع هللا ىضر رباح نع 1

 غو“ ذأ ةقلو امر كأ ] نوكت ً الص محم لآ ىلع دمحم ىلع لص

 هنأ :نغ ارك نارام لف 'ني نع رج هن دعو ىِزلَأ ماَقْلأَو ”ةاتوأأ 1

 م نيا رلأ حر! نيحطاصلاو نبل مناوخإ ع ىلع لس
 9ث , نب اور لاقو عيدلا لوتلا ىف هركذ تعاَمش * هل تِمَحَو ٍتارَم عم ةممن لكى

 ا هجرخأ ه هل ند الق ص لص نم ه هيلع فق م دنسب هفيباصت ضعب ىف مما |

 أع ةالَسق نين" نم © هلع هللاى ضر دوعسم نب هللا دبع نع ىزورملأ ن نادمح ئندمحمإ

 (ىوسلاو امهنعّللاىضر سابع نبانع هريغوهجام نا هاور. ةنسلعأ قب رطَو يلح 1

 أ د يقر النمل ليك هك واولا فرح وف هن هللا ىضر يب نع هريغوا |
 [ىرْلأ لاق ليختبلا نموت "تاق ليتنا لاق ةلا رمال "نمو ”ةتئاَع "تلو زماتقلا#
 1 ادا لعا ولا دعس ينال قطصلا فرش ىف ا َعِمَس اذ يلع ىلصي : ٌ

 ْ أ لَ هال نبأ ءاض اف“ و نا لَمْ 1 اهنَلَع لخدف جر رسل

 انك ليو لاق سأل وسي ايَكَهَج و 7 ام تاق هال َسَجَوَو سو ع

 |ةتيتقل م من1 نإ سن اَنْنأإ 4# ءالافرحإ» تيرا يناريآلا
 ّق نآكذت هنا ان ثلآ أ رادك 3 : اللسص ع 5 سس ظ

0 

 ( هم الأ ياي نوي "كحال أ نإ لوشب وا هب انكح هن 3

 | ىضر » نا نعيش ف ىلا مساقلاوإ جرخل هْلَي 0 أ نيم

 ل يبات داتفنإلا و كَ تمل و رس 3 / فضلا

 نب هج جرخا يلح لع لَجَوَ نع برا أد وهش نس نا داش رض رتخسلا نزف

 2 اكد هسْيلَع  تاْلَسدَأ لوس 1-0 جرح تلاه هللا 1 ىصر ة لاوكشب :



 مو
 لع

 "1 ين ف نال وخ د فد هم لو مت

 مزز 2 ملأ رخو دب را "باح ب | َ |
 0 ع ع ع

 1 1ع نولَص 5 1 اط لوقف ىلاعتو كرا هللا ىدَي نيب نوفق فول
 هنعهللا ىضر سنا نعىريهاهحرخا ةنلاىلا مراوقلط!"ىيين ]

 رات ىش ىلعةالصلا لضف ىف و رامخالا ةسفحت ىنئلاملا عاصرلا هللا هيعوبا لاق ةمّدم 2

 هللا بص ىلا ىلع ميلستلاو ةالصلا لسضف ىف ةدراولا ثيداحالا نمةلخ ركز نادعب

 اهمال وش واهف حدقنف ثدرداحالا ه ده نسب ىقنامعألا ءاسفعض ضمب رظنامير سو هيلع

 | ملسوه سلع هللا ىلص نيلس را دمس ةعيرسش ىقحدقلاوةدمقعلاءوس نموهو حاحصلا قدر : ظ

 | بزكلا نم مهعنمت ملسو هيلع هللا ىلص هتماةللدع قاللوبقلاب ءاملعلاءاقلتامىتلئ ب اوصلا لب |
 | نم هدمقمأ ولف ادمعتم لعب ذك نم لسو ةيلعهللا لص لاقةقولوسرلا دسلا ىلع
 ىلص هللا ل وسر ىلع ب ذكلا اودمعتنأ هللا عم نشاخا معلا لهااشأاح وراق

 ظ ]| ملسو هم هيلع هللا

 || لضف قاهلكت كرش *اثيداحالا هناك ءاملعلا دنعاهفام م ولعم يسعرتلا ثيداحأو و

 امنا وهمق لقاع شي الدب عوطقمصااذه ويىلامت هللادنعردقلاز رب نع هللا ىلع ةالبصلا

 1 ى ا علان ا ظفاملا ل و.هاتاجردلا عفروباوثاردقىفتاياورلا فالتخاوةداي ايزلام قنا

 | لاق راك ذالا ىف هللاه حر ىووتلاايركزوب!مالسالا خيشلاق عيدبلالوتلاءاتكحص تان ىف

 | بيعرتلاو بيعرتلاو لئاضفلا ق لمعلا بح شس وزوج مه ريغوءاهقنلاو نيث دحلا نم ءاملعلا

 | ماكتاوعسلاو مارحلا لال اكحماكحالااماو اعوش وم نكي ملام فصلا ثيدملاب

 ١ أ اخاف وكي نأ الا نسملاوا خمحصلاثيدحلابالا ايف لمي الف كذريغوقالطلاو
 1 بحتسللاناف ةذيكتالا وا عوسلاضعب ةعاركب فيعضثيدحدرو اذا كلذ نم ءىنىفأ

 ( نالافقف كا ذ ىفئلاملايرملانافلاخ و ىوونلا مالك هشنا بجبال نكلو هضهزتتينا
 0 |اراسس ادع ررحح نا ظفاخلا نعيانخسش تعمسدق و ءائطمهب لمسيال فرعضلاثيدحلا ٠

 فمضلان وكي ناهملعق فتم لوالا ٠ ةنالثىفرعضلاب لمعلا طن ارش ناهطخ ىلاتكو لرهإ
 أيا هطلغ صه نمو ب بذكلاب نيمهتلاوا نياذكلا | نمدحاهن در غنا ام جرخسف ديدش ريغ ٌْ

 النا ثلالاهاللصا لصاهل ن وكبال ثدح عوج ام جرف ماء لصا تحن احر ردنن مكيذنأ| نأ 1

 ظفاش (لاقهاهلع ايام مسد و هيلغ هللا الم ىناىلا ب بسب الش هن "وباب لمعلادنع دقن



 «.و
 امم نكيملو هريغدجوي ملاذا ف صضلاب لمسهنادمحا مامالا نع لقنوتلقىواخسلا |

 نا مزح نبارك دانكح ولاراا ىر نمانلابحاتيدحلا فدعشض هنعةياور ىفو هضراعي
 نم هدنعرلو!ثيدحلا فمعض نا ةلئاهنح رة يبا بهذمن ىلع وعمج ةفنحلا عسج ظ

 ىرديال ثيدحبحاصالا اهفدجويال راسن وكي لجرلا نعدمجا ليسو ٠ سامقلاوىأرلا

 يحاص لاسالو تيدا ب حاص لاآسي لاقلاسي نق ىأ ر بح[ صو همدقس نم هحمخ#

 دمحامامالا ةذمالت نموهوننسلابحاص وواديبا نع هدم نا هللادعو.!لقنو٠ ىأرلا

 لصحتقف «لاحرلا ىأر نممدنعىوقاهناوهريغبابلا دج مل اذا ف سلا دانسالا يرحم هنا

 ا اهلاث هريغبالا فنك مل ازااقلطمهب لمعياقلطمه لمعي ال يهاذم ةلالث فسعضلاىف نا

 ا! عوضوملا اماوهط ورشي مدقناكءاكحالان ود لئاضفلا ىف هب لمعي روهمخلا هللعىذلاوهو]

 لس ءاوراهق لسو هلع هلا لصهلوقل هنايس تنرقناالاهتباوراذكحو لاحم مب لمملاز وجيالف
 داحاوهف بذكدناىري ثيدحم نعت دح نم هنع هللا ىضر ةرمسثي دح نم هحيحص فأل

 [الضف بزكهنا نظن وهو تيد !ىور نم قح فار هشاذعوةلملا هذه كو نيبذاكلا ]|

 ا! نم حمحصلاى ب رعتدعب هظفلام هللا هج حالصلان لاق لاق م هنيسأل و كلذ قفعنا نع

 |ةزوكّذملا فاصوالا اس عمهدنس لصتا هنا ءانش حمحص ثيدح اذهاولاق مو همولع
 هنا ثيدحىناولاقاذا كاذكو لاق ناىلارصالا سفن ىئفهءاعوطقم نوكيناهطرسش نم سلو ١

 | اماورمالا سفنىتاق دصن وكي دق ذاىمالا سفن ىقبذك هنابامطق كلذ سلف حر بغأا
 هغاب نملاضياىووتالاق6ىئسو» رعا هللاو روكذملاطرسشلا ىلع هدانسا حصر مل هنادارملا |

 | لب اقلطم هكرتي نا ىتسالوهلها نمن وكمل ةرمولو هب لمعي نا لامعالا لئاضف نم ءىنأ]
 أ ءىشب مكترما اذاو هستحص ىلع قفتملا ثيدحل اى لسو بلع هللا ىبصدل وقل هنم رسبت اع يقأي |

 ظ ةملس يباىلاهدسنب ةف رع نب نسما ءزج ىف ئواخسلاظ فاخلا ىو روها معطّتساام هنم اولعفاف» ظ

 || لجو نع هللا نعهغلب نم ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر لاق الاق امهنعهللاىضررباجو ١
 | ثيدحلا اذه و كل ذكح نكي !ناوكانِّللاءاطعاهباوثءاحر وهب انامعاهن ذا ةلمضف همف» ىن 1

 | لضف قبال اذهىف ةروكذملاثيداحالاهذهء بج و باتكلااذه عماح لاق ء ىهتلادهاوش
 | عوضومهنا هيف روكذملا ظفاحلاركداممائيشابف ركذا ل ملسو هملع هللا ىبص ىنلا ىلع ةالصلا |

 | هلوق ىنعم نع لس ىلمرلا بابسلا ىوانتقق ىفو + رعا ىلامتوهلاحس هللا وفعضلاريدشو 8

 اف كلذ هانعم ملقاذاودب مكحلا تايشا هانعم له لامجالا لئاضف ىف فصضلاثي دحلاب لمع ١

 مزاي الزاو فيعضلان يدححلاب لمعلاط و رمش ىلع مالكلا ىف ديعلاقيق دنا لوق نع باري ١



 م«د'اجا

 لعب دل الها عامجا هفيتاصت نم ةدعىووتلا ىح دقدناب باحاف مكخت ايلا هي هلع
 جاتحم ال لئاضفلاثي داحاريلا دبع نء!لاق و ةصاخاه وحن ول اضفلا ىف فعضلا 0205

 والالح مرحب درواذاربخلا لوقي ىربشلابركزأبا تعمس مالا لاقو .هب جتحماسمل نا
 ظفلو ٠ هتباور ىف لهو سنو هنع ضم سمه رثوا سيغرت هنن ناكوامكح بج وبل وامارتح للحم ١

 لال !ىقملسو هيلع هللا ىلصىتلا نعاس ور ازا لخدملا فىتيببلا هجرخاا ف ىدهمنا
 باوتكاو لئاضفلا قاس وراذاو لاجرلا ىفاندقتتاوديئاسالا ىناثددش ماكحالاو ما رخلاو[

 هنعيتوميملاةياور ىقدمحا مامالاظفلو , لاحرلا ىفانحماستو ديئاسالا ىف انلهاست باقملاو ف
 نعشايعةياورىفلاقو كح همفءىثءىجم ىتحابف لهاستين أ لمدحم قئاقرلا ثيداحالا أ
 مارحلا ول الحلا ءاحاذاوامه وحن و ىزانملا نس ثب دامحالا هاه هنعستككت لج رقاحسانا ]|

 مالكل ققاوم دسلاقيقد نبا مالكا لعدقف عيرالا#دي عباصاضقو ازكعاموقاندرا[]
 سغرتلا لامعالا لب اضفيدارملانااضيا لعولامعالا لئاضف نم وق: جراخوهو ةمعالا ا
 ىلاعت هللا همحر مرا بابشلا راععت تهتنااهوحم و صصقلا هانعم فو ب هرتلاو 1

 ا و و ل دي سسا او ب اا جياع :٠ جب ا سسوس بج جبة ينطلال ياوجودي ببر ب وسواس جف ايسيرطشا يو رب ب يونس سس مق

 ملسو هيلع هللا لص هيلع ةالصلالضفىفءاململاوءاسنالانعدروايفتلاتابالا ٠
 : مالسنا هيلع ىس وم ىلا لجو رعهتا سوا لاقامب: ع! ىضر ضاعن نعربج ني دصس ىور

 بحاو ىتتجا تح ناسل فالا ةرشعو ىمالكتعمس ىتح عمس الا ةءرشع كرف تلعجم يبا ] ١

 مساقلاوباهجرخا ملسو هلع هللا صدمت ىلع ةالاصلا ترثكا ازا هبرقاو يلا نوكتام#

 | نارابخالا ضعب قركدلاق هنا معن ينا ظفامملا نعماقسالا ءافشفو # ةلاسرلا ىف ىريشقلا
 ءامسلا نمل زنا ام يندمحم نمالول ىس وماي مالسلاهملع ىس وم ىلا تاو ىلاعتو هناحس هللا |

 نوكحاناريرتأىس وماي لانا ىلا ةريثكءامش ا ركدو ةبح ضرالا نمتيلاالو ةرطق |

 ]| نم وكتديىلا كحور نموكيلقىلا كبلق ساوس و نم وكناسل ىلا كم الكنمكيلابرقاأ
 ىواخسلا ظفاح!هلقنو ىبثدم ىلع ةالصلا نم رك ًاف لاق براي م:لاقكنمعملالرصبرون |

 هيلع ىسوم ىلا ىلامت هللا حوا ةريغو ءافنملا كلاسمىفو © اذهوحت لالدلا حارشو
 ىلع ةالصلا نم ربك اف لاق من ىهلا لاق ةمايقلا موي سشطع نم كلانس الن |ب حن ىس وماي مالسلا
 ظفاحلالاق *رامحالا 0 نع هسغرتىف ىمستلا مساقلاوبا ءاور ملسو هيلع هللا لصدخج |

 تاماملن هسف ىلعُف رمسم دغلسارس .١ىىقناكهنا راستخالا ضعب ق ىوربوىواحسلا

 موب دراي لاق هلت رفق يناف هماع ل صو هلسغن ا مالاسلا هلع ىس وم هين ىلا هللا حو افهباومر أ )

 ظ ثرفشدت بلع ىلصف| سودباع هلثآ لسد سلي دجوفانويةاووثلا متقن هنالاقكلذ



 ظ #9

 ١ مالسلا هلع ىس ومنا اضاىورو ماصتعالاو ذالملا هن اتكف ربجد مج وبا لاق #كلزي هل

 هلا ىلعو دم لع لصناهلاهللا حواف قلفتس لفتارمرشعروصلادنعرحبلا ءاصعب ب رضأأ
 | مدا قلخا ل ىلامت هللانا رابخالا ضعب ىفىو راضي لاقو * قلفناف رحللا برضو لصفأ

 قدا رس ىلعاب وتكم مالسسلاهبلعدمم مسا ىأ رف شرعلا ىلا رظن هينيعحتفو مالا هيلع
 الولو تنم ىلعم ركا كدلو نمىن مسا اذه من لاق ىنم كيلعم ركادحا لهب رايلا باف شرعلا

 عفر هعلض نمءاوح هناحسس هللا قلخ اسملفرانلاوةنلاو ضرالاو تاومسلاتقلخاموه

 ىهامبرايكلز دنعلاقف ةوهشلاهمف هللا يكر ناك دقو قلخ ههسي ام ًاقلخ ىأرف هرصب

 رشع مسالا بحاص ىلع ىيصتنالاقاه رهمامولاق اهرهمأفلاقابنجوزفلاقءاوحلاة أ

 | تاصرشع ملسو هبلعهللا ىلص دم ىلع ىلصفلاق معنلاقابئتجو ز تلمف ناف لاق تام

 | تو مالسلاهيلعمدآ لجو نع هللا قلخاللاق هبنم نب هول ةعوف مف رشلا ب اتكر بغ نم |
 ]براي لاقف هللا لوس ردمت هللا الاهلاالٍب وكم هيلعاذاف هن ابا ى ارظنق همندع حت حورلا هم |]

 ا (ملف راسا ةنلا تقلخ هلجا نم كسب رذ نمايسن مدا اي معن لاق ىنم كنلع مركا ًاقلخ قلخت له

 ظ ظ لاقءاوحلاق ىهام_ رايلاقةوهشلا هش بكر وأقلخ هنشي ال قلخ ىلا رظنوءاوحكللا قلخ ظ

 | لاق و0 رهملا ناكتف تارم رشعد م ىلع ىبصف معن لاق !بهنجو زنا تلعف نا براي لاق تاس
 | ءاملا نماياطخلل قحما ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا هنعهللا ىض رقي دصلاركبودا ظ

 [ هللا ىلص هللا لوس ربح و باق رلا قتع نم لضفا سو «بلعهللا ىلص ىلا ىلع مالسلاو رانا

 | نباوىريمنلاءاور هللا ليبس ىف فيسلا برض نم لاقوا سفنالا جهم نم لضفا لس و هلع
هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلص نم هنعهللا ىض رىلعلاقوههنعهللا ىضر هلع ًافوق وم لا وكشب

 ظ ظ ملسو 

 | هجرخا مهعسول مهلكق لا نيب رونلا كلذ مسقول رون هعمو ةمامقلام ون ءاح ةرم ةئام ةعمجاموي

 ] ركدىساناالوا لاف هنا اضيا هنعاللا ىضر ىلع نعد ريغوربج دم وباركدوويةيلحلا قممعنوبا |
 : اهنع هللا ىضرةشئاعتلاق وه ملسو هسلع هللا ىلص ىلا ىلعةالاصلاب الا هللا ىلا تب رقت ام هلل 0 ١

 ]| ة ريرهوبا لاقريجد مت وبا لاقو# ىريمنلاداو ر سو هيلع هللا ىبص ىنللا ىلعةالصلاب مكسلاجماونيزا

 ناةالصالدوعسم ن هللادبعلاق و #ةنحل ىلا قيرطلا ىف مس و هملع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلا
 مول ناك اذا عدب الديز 1 بهو نب ديزل لاق وملسوهبلع هللا 09 ىنا ىلع ايف لصب ' ١

 | ىمالا ىتلادت ىلع لص مهللا لوقتةرم فلاملسو هلع هللا ىلص ىلا ىلع لصت ناةمملا '
 ا
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 كرري سو هيلع هللا لص ىلا ىلع ةالصلا لاق هنع هللا ىض رةفيذح نعوه«سغرتلا ىف ىمشلاءاور
 ١ نر مت بتك لاق بمعش يبا نعربجدمشوبا لسقنو *لاوكشب نبا هاور هدل هدلوو هدلوو لحرلا

 لا ىلصىىناا ىلعةالاصلااو ركاوناسنلا ملعلاةلئاغناف ةعمجا م وب ملعلااو رشنا نابزيزملا دبع

 ' هجرخا ةدايعلسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلعةالصلاهبنم نيب هو لاق وهها ةعمجلا موب ملس و هيلع
 | قي رط نم سغزلا فاضي ىميتلاهساقلاوباىورو#«لاوكشب نباو ىريمللاو هبيغرتىف ىميتلا
 ]| هللا لص هللا لوس ر ىلع ةالصلا ة رك ةنسلال ها ةمالعلاق بع هللا ىض رىلعن,نيسحلان ىلع
 للا طهارصعلا دنع سيلا موبناك اذا لاق قداصلارفعج نعىوغللادجلاركذ واف سو هيلع
 | ةالصلان وتكسب هذ نم مالفا ميسلاب ةضف نم فئاحص مهعم ضرالا ىلا ءامسلا نم ةكئالم

 ا لافوم سمشلا بورغيلا دفا ئموةليلا كلتومويلا كلذفملسو هيلعلل|ىلص نا ىلع
  هاعءانتلاو هلا دمح هبلطرما لك و هتبيطخ ىدي نيب ءرملا م دقي نا بحا هنع هللا ىضرىفاشلا

 أ نا حا مالا ىفهنع ىلع هللا ىضرلاقو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىلعةالصلاو ىلع هناحبس ظ
 نعريجد#م وبا ركذ وه لاح لكى ملاس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلعةالصلاءرملارثكي

 دقفاعدو سوهيلع هللا ىلضدمحم ىلع ىلصو نأ رقلا رق نملاق ناكلاق ىسعن هللادبع
 أ ىلغىلص نم ناسغوبالاقعيدباالوقلا ىفوهةريره يبا نعىوروهناظم نم ريا سمتلا]

 ْ لاقو«راهثاو ليللا لوط ةدابعلاءواد نكناكموبلا ىفةرم ةلام سو هيلعهللا ىلصةللالوسر

 5 ابو لامعالا لضفا نم ملعلا لها عامجاب ملسو هيلع هللا ىلصىنلا ىلع ةالصلانامع نبا

 | هللا لص بلا مظفتن ان امبالا بعش باتكىف ىميلحلالاقو#ل املا ولالا فزوفلاءرملا لاس
 أ هلجنو هحننا انلعقحف لاقمثةبجحلاقوف ةلزنم مظعتلانا ررقوناعالا بعش نم سو هيلع
 ْ باتكلا قطناذه لمع ولاقددلا ودل ولك و هديسدنع لك لالحا نم رفواو رك اهمظعتو

 || للا لصهعمةباحصلا لمف نمناكام وثي داحالاو تاي آلاركن مثىلاصت للا رماواتدروو
 ندذلا نم ناكاذهو لاق جو لكبو لاح لكى هليجبتو هميظعت لاك ىلعلادلا سو هيلع
 | إو هياعلاى سم ركذ ىرج املكهيلعمالسلاو ةالصلا هميظمت نمف مويللاماوهتدهاشساوقزر
 هلع اوُنَصا وثما نذل ان ّىَللا َلَع نول ُهتكبالَمَو هللا َن ! ىلاعتس الاق
 | ةكئالملانا ىلع مههينتلن وصي هتكلالمنا مهرابخادعب ابيه دابعرماف اًميِلَسَن ١ وُمِلسَو
 | سو هيلع ىلص هيلع ملسنلاوةالصلاب ىلاعت هللا ىلا نوبر تت هتمي رشب ددقتلا نع مهك اكفنا عم
 || نا ملعا نيلالهل ىلع هتيشاح ىفىواصلا ىفراعلا لاق و*قلخاو ىرحاو قحاوملوانحتف#

 ناس” ىف ف الخلا دو ِِس و هيلع هللا ىلص ىلا ىلع مالسلا وةالصلاب وج وىلعا وتّساءاملعلا

 ١ ا .رادلا مر اعس



#1. 

 1 ريغ نم يلاعت هللا يلا لص ون ملسو هيلع هللا ىصىبلا ىلعةالصلاف ةنمحلابو لاق مثيجاولا

 | اهريغ فال ىلصملا ىلعهللا ىلصيو هيلع ضرعتامالاهبحاصاهمفدنسلاو عخيشلا نال بش

 | لاتو#هايرايبحاص عفت الوناطمشلااملخرالازو قراعلا عييشلا نم اهمفريالف راكذالا نم

 | هرما لائتماب ىلامتهللاىلابرقتلاملس و هيلع هللا ىلص ىلا يبعةالصلاب دوصقملا ىمملحلا

 | ىلع اسنالصتسيل مالسلاهبعنيزعلا لاف وهانيلع سو هيلع هلا لص ىبلاقحءاضقو
 نسحا نةأف كلاب انرما هللا نكلو هلثنعفشي الاثثمناق هلام ةعافش سو هلع هللأ ىلص تلا

 ْ اننأآف كم نعان زجع لعامل هللا ان دش راق ءاعدلاب هان فاك اهنع انزجعزافاملع معناو املا

 | انيلعهلاضفاوالاهناسحالة اف اكمهملعانتالصن وكل هيلع ةالاصلابملا لس وهيلع هللا لص

 | هباعكنالصيناحرملا دمجوبا لاق و# ملس و هيلع هّللا ىلص هناسحا نم لضفناسحا الزا

 | ةرياق يب رعلانبالاق وهكسفنلا بعاد ةقمقا فت رص كسلعارياعاهعقتناكامل ةقيقحلا ىف

 | راسهظناو ةينلا صولخو ةديقعلاحوصن ىلعشلل نةلالدل هيلع ىلصي ىذلايلا عجرتهملعةالصلا

ضعب نع ىواخسلالاقوه ةممركلاةطساولل مارتحالاو ةغاطلا لعةموادملاو ةحا
 مظعأ نم مه

 هلا وملاو ام.ظمتوهل ريق ونوهت ءارا وهل ةبح سو هيلع هللا ىبص ىلا ىلع ةالصلا نا الا بعش

 انساب بيس هتاف ماعنالا نم هنم ىظعاملبجاوم ركشو ملسو هيلع هللا لص هركشءاداباب نمابلعأل

 ةداعسلاانلينو «بابسالا رسن اب زوفلا انكارداو ٠ معتلارادىف انلوخووه محملا نم
 )| لك نم

 | نيم ول |ىلع هللا نمت 'دقَل ١ باححالاب ةيلعلا ب قانملاو ةينسلائارملامملا انلوصوو «باودالا |

 | سخن باتكن يلعبوا يع نب مهيفنأ "ني الوش 'ميف تعب ذأ
 ظ ىاو٠عفرا ملع ىا ىشيلقالالاقو < نايم لالَضول لق نم اوناك ناو ميش زو

 | هصخو ٠ هتكلالم عسمجو هلعدللا ىلص نم ىلعةالصلا نم ٠ عنا لمع ّىاو ٠ عفشا ةليسوأل

 | ىموءروس التلاةراحتلا هو هر وبمظعا هيلعةاللصلاف «هن رخآ وهاسند ىفهنم همهظعلاةب رقلاب

كن دبف ٠ كاس ىلعةالصلا ىلع [رباثم نكف ٠ روكملاو ءاسملا ىفءامل والا ىريحمه تناك )
 رهطتن 

 ٠ ١٠كبرةاضرم لاش و« كبلق رونءىضيو ٠ لمالا ةياغغلبتوه لمعلا نم وكر و كا غنم

 | هتلاسربهمرك (مءاميلستملسو هيلعهّللاىلص «لاجوالاوفواخ ا موب «لاوهالا نم نمأت وأ
 | لاق ىواخيسلا ظفاملا لاق وهاممظع هملعدّللا لضف ناك وملعب نك مام هملعو ءامب ركب هتلخو

 | لب ارشعةدحاولاب هلع ىلصلا ىلع ىلصي ناب همس ىلع ةالاصلا ىف ىلاعتو هناحس رضتش قارعلا

 ١ ةباتك كلذ لعاضي|هوازو سنا ثيدح ىف كتائس رشع هئعطحو تاحردرشنع مفرشكل و ىلعهداز
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 هده ىو باقر رشع قّسكمل نكوءا رلاتيدح ىدازو راسن ةد ريب ثيادح ىفاثتانسح رشح '

 |تانسملا فمضتو ىلصملا ىلع ىلامتهّللا ةاللص ففيعضت نم ةداعلاه ذه فرش ىبعةل الدثيداحالا ]|
 ندعم وَتاداسلاه سس ىلعةالصلا نمرك افباقرلا قتعوتاحردلاعف روتائيسلاريفكتو |
 ةالص لكب كلو تارضملاعن و تالصلا ضنالةميرذ وتارسسملا لينل ةليسو اهنافتاداعسلا ]|
 رشع عف رو تائبس رشع طح عم تا ومسلاو نيضزالا راج كيلعابلصي تاولص رشع هيلعابيلص |

 لاق وه ها ريثكامملست لس وهملع هللا ىلص ماقملا راد ىفكلع ماركلاةكئالملاةالصوتاحردأ

 | ىفتاق والا فالتخا ىلع تاداصلا ع سم ىقةعو رشم ٍلسو هيلع هللا ىلص هيلعةالصلا ينالطسملا 8
 ناميايملاو تالماعملا ىف تحت اف رصتلاوتايلقتلا راسو تاولصلاو بطخلا وتاعامللاو عمجلا
 باوبا ىفافوخرابم ٌداَتاوعدلاو راكذالاهكواسلاتاولخ اص وصخ تاحكانملادوقعوأل
 اصلا فال قالخا نابي ىفهقتاىذلانيرتغملا هيبنت ب اتك ىف ينارعشلامامالا لاقوه تاباجحالا ا

 للا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا نعوهاعت هللا ركد نع ملفت م دع مع هللا ىضر مهفالخا نم

 فاو ركذي ملاسلجم موق سلجمال سو هيلع هللا ىبصمل وقبالمت ءوساج سلحم لكى فاسو هيلع |
 قوةماقلا موياصقنوةمين اة. مهيلعناكألا سو يلعّنا سدح هين عاولصي وهف

 ذخاىرعكلاد وهملا وهو ةيدمحلادوهملا ناس ىف ةيسدقلارا ونالاحقاول باتك ىف هنعهللا ىضرأ]
 لال وسر ىلع ملستلاوةالصلا نم رثكت نا ملسوهملعدللا ىلص هلال وسر نم ماملا دهملاانلع ||

 هسف ميغ ر وبا وثلاو رجألا نم كلذ امانا وخال ر كذبوا راهوالل ملسو هيلع هللا ىلص !١

 ءاسمو ًاحاصةلمل ومو لكأ درومحلاواءجناو ماسو لع للا لصهتحل ا راهظا سس غرتلا لك
 ةراسهط ىلا لصملااتحمو لامعالا لضفا نم كلذ ناك الص ىفالا ةرتعىلاةالص فلا نم ١
 |اطرش اهلةراهطلا نكن ملناو دوحسلاو عوكرلاتاذةالصلاك هنية احاما مال لا عم روضحو أل

 |ناوهسس ىلع ىلصي ناهل أب رقلا لحم ىف لجو نعّللاىدي نيب سل اجاهحاصو هنمابح ىف
 لصحسل هلع ليصي نادل نس ىذلاوه هناف ةلاصا ملسو هيلع للا لص دمحل لضفلا ناك

 أب رقتسامىلوأ نم ىهو مظع رجا هل ناك ان رك دام ىلع يظ او نمف ىلاعت هللا نم ةالاصلا ىبصملل
 هلئمىرخاواي د طبرلاو للاهل ىلا متهّللا لمج نمو وجولا امو لسو هيلع هللا ىلصيلادب
 نركاوترابملا باقرمل تناو افصلاوةبحلاوقدصلا لعممدخ نمف ملس و هيلع هلا ىلس

 دسلاهتمدخدسلامذخ نموا ثدلا ولم دنعاب رقم ناك ن مف كلذ ىرت منين ؤملاعسيمجإا
 اهمساةدلب ىلا ةيسن ين وشبلا نيدلا روث خيشلاىلاعت للا ىلا انتودق وانخسشةقد رطء ذه تناكو ١
 ةراملا يشلاة قرط تناك كل ذاك هنعاللا ىض رىودلادمح ا ىديسدلب نمةبسرق بوش أ



 * )و
 أ .ءدلارون خلا دروناكف ةريحلا لاصعا نمر وبشم رينوفدملا ىواو زاد يلامس

 ْ يحد قو ةالص فل!نيعب راىواوزلاد_مح ا خضشلا درو ناكوف الا رشع موب لاكي يبوشلا
 ١ ةدابع مهل سيل هَللاالامهددع ملعي ال فاق لبجءار واقلخ ىلاعت هلل نا سئارعلا باك ىفىلعتلا

 | دوق حرش يناجيتلا سابلاوباىديسلاق وسو هيلعللا ىبصللا لوس ر ىلع ةالصلاالا
 1 هلع هللا لص هيلع هتالصز وكت نا ىلاعتهّللا نم ىلصملا بلط احاتفم هيلعانستاللاص لمجا و مهللا
 ل م وهملعهللا ٍلصناكاملرارسالا وراونإلاو فراعملاو ب ويغلاٍب اوبأ نم قلغن|املاحاّتمم ملسو
 | نمفىلاعتهللادنع اذهةريدج ملس و هملع هللا ىل- هلعةالصلاتناكنادمملاا ذه ىفحاتفملاوه

 ْ ىهسأ ب بصي هللا نم برقا ىفهل سل ود رط ومطقنا نيكلاسلاع سمح نم مطقن ا واهنع ل زنا ظ

 ش ساملااب| هخعش ىنعبه» بتكأ اممواضيأ ىلاعملا رها وجساتكىفلاق و#ياعملارها وجسر اتك نم
 | لسوهيلعتّللا لصّللال وسر ىلعمالسلاوةالصلاو ةلمسبلا دعب ةبلطلاضعب ىلا روكّذملا
 0 نم كليلق ةمفصت كتنالع ودل رس ىف لجو نع هللاب كلم لعهب كايصوا وه. كظعاىدلافدعب و

 | ىف هرداقمى راحلريصلا وك روما عج ىفهمكحم اضرلا وك لَم هللا ىلع ليوعتلاوهرما ةَهلاحم
 | كبلق روضحم ةعاطتسالا دق ىلعّللا ركذ نم راثكألاب كلذ عسمج ىلع نعّساو كلاوحا لك
 الصلاه ةدئاعو ىودجهمظعا وةريف هللا ركد ربك اوه كتصوا امعسمج ىلع كل ناعم وهف

 ابيندلا بلاطم عيمجة لفكتمائاف بلقلاروضح عم ملسوهبلعّللا ىلص هللا لوس د ىلع
 ظ ىض رلاقوها هللا ءافصاربكأ | نم ناك اهنامعتسا رك ع نم نأ وءىث لك قالجواعفدةرح . الا و
 تءانسو ءاهمارم سعصدق ىوقتلان اا وملعاو !وناكانا ناوخالا ةفاك ىلا ىرخا ةلاسر نم هنعدهللا

 | د رفلاالا اهم اكتحا واهساسا ادحا لص الفا "ود محلا تليو ءاهماطخدخادٍس دعنا دعب
 أ راعاو هجو لكبهرما نع و ىلا اعت هللا نعراب دالا نم سوفنلاو ب ولقتلا هملع تعرطامل ردانلاذاشلا]
 لكىف رصعلا لها لا> ١ ذهو هنعلاكش الا ىفاملعمطم الالحوهب رشلا لا وحأ ىناهلحوو
 | لاوهالا رحم جاهاب رك دام يسب و ىلاعت هللا همصعىدلا ردانلاذاشلاالا ضرالا ىلعام لكن نم دلب

 | نمةاجن ال اساملكدعلاراصوق رغلالك هب هش سانلاقرغو٠ نحلاويئاصملارحخامطوءنتفلاو |
 ظ نحلاروحب هبفأرتت نامزسانلا ىلع يف ام يسلق اذه ويئاصلاهن تي م يصع عفسصم ا

 : 'ىطملا وأاب ركدامىجتلارمالا مكتم زالم نك .مل وق رغلاءاعدك « يق

 ةدرجم هلل الا هلاال د و ملس وهيلع هللا لص ىلا ىلعةالصلاور وراثغتسالا 0 وهوديأ ,ناريزكالا ا

 0 | راثكالاردقبهلاف لكلا وهللاانسح لوقو نيملاظلا نم تأ 0

 ١ نع ه لاعب ب لقياس هليلشرد ردش و ودا 7 والو ورورشلاورئاصل أَ اة بلا نع اا تراك دال

 ؟ نأ كنامعسس تناالا هلال لة

 0-2 4 ا 0 1 0 ا ا



 ه0
 ظ قم رق لد اماس رك ذن رق 5 لات وهناحسملل ناكريديلالا وقل قلاقوو را ىهس تلا زو رورشلاب هيئاسلا || ظ

 ١ يكف يلاعت وذ هماعةالصلاباوثنر قكل ذك هتحهتحم و هتناط هنعاط لعحّ 5نان داهشلا |

 امي 7 1 ذاوىسفن ىفهن رك ذ هسفن ىف ىدعي ركداذالاقو 3 أ دا نو رش ذاق لاقدنا ]|

 ناب لس وهملع هللا لصد مانت قحىف لعف كلذك# ححيسلا ىف.تدذ امك مهم مص ريخ الام قد ةهمركذأ
 لضفلاودملاهلفا رشع هملع مسي هيلع لساذا كلذكو ارشع هملع لصب ناب هلع دبلاةالص لباق
 أ امن اوجلا ععاذهبوةدايرعم عجدللالوقلاةراعاضي ىو كاذ هلفندعب ءوضنلاردلا ىفلاق
 أ ةيزماه نا هحاضباو سو هيلعهلا لص هيلعةالصلاةيزمامف صنأاهلاثماةرشمب ةسح لكلا

 (| ةرمدمعلا ىلع ىلاعت هللا ةاللصو ١ رشع ىل اع هللا الصب و هنا نمت اجرد رشصاه رج نا ضو |

 رشم طحو تاجرد رشع عف ردبلامض لب كاد ىلع رصسش م ىلاعت هن أ ىلع هفعاضم هنسح موظعا

 ْ اهزمع + ملفعو ةداسلاءذه فرش لمأق باق ررشع قتكهلاهنوكد وتانسح رشعةباتكوت ترايدس

 أ ةرخآلاو ايندلايريخز وفتلا نم راثكآلا ىلع كامحم كلذ لعل و ةفعاضم ىاعضاب اهريغ لعأ
 | هجوسو قف وتلاهملحم هراحم و ناممالا راوناب هنس ربنا ءدبع ىلع ىلا مهل |ةالص تام الع نمو

 نالاقوهرودقملاباضرلا اهمهلدسوةلطانلاتادارالاو ءاوهالاهسفن نعطةسيوقدصلاجات |
 | عطش ال ىلاعت هللا كد د نم رثكك ناك نملوصالا سيرت ٍش :ىفنالحددمح ادسلا هنعهلقن م هللا ءاطع

 ىلع ةالصلا نم و ىللاعت هللا ركد نهرثكسلف مامقلاو مامصلاهتاف نمفه ريغ ىلا هلكي الوادأ هفطل هنع |
 أ ارشع هلع هللا وص ةدحاوة رم ”يلع ىلص نم ملسو هرلعهللا ىلصلاقدقف مسو هيلع هللا ىلص بلا
 تحجر اة دححاو ةرم ٍلسو هلع هللا لص ىلا ىلع بص مه هرم ةدم تاعاطلاعبمج ن اسن الا لمذ ولنا

 | سسح ىلع هلع ىلصت كال تاعاطلا نم هرمعع بح ىف هلمجام لكى لعةدحاولا: الصلاك لت

 ةاللص تناك اذ! اذه مه رادقا ردق ىلعم وقلا هيطع هس و ربسح ىيع كءلع بصل هللا وكلعس ول د

 | ىددصس نخر ,وكذملاباتكلا نمرخا عض وهىف لقتو وها لس وهبلعهللا ىلص هل وسر ىلع و ؛ )| ةالصلاب ود َ ديهللا عاطأ نم شع تسحاامف ةالصلكمأ رشع كءلع ىلصأ ذا ف كفةدح ا

 | رافختسالا يصاعملا ف عوقولا نمنوصتا نصحا نم لاقدناهنعهللا ىضر ىلزاشلا نسا يبا[

 "ناك امو مهف َتناَو ميم دَعْل هلأ ناك اَمَو ىلاعتللا ل5 ىلاعتّلا ىلا ءاحتلالا وأ

 ظ سو علا لصنلعةالملا ةزنكرافنتسالا لش ولا نو رفح "مهو مم ذتم نا
 | لملهتلا نموامهنم لكن م راكشامهنب عمجلا ىلوالاورافنتسالا لع هش اهلضفوأأ

 | نم عون نملقتا اذافللملاو ةم اسلا سفنلا ناش ونارقلاة والو راكز الاس وحسستلاو ل
 نامهضعب دافا ىواخسلا ظفاخلالاقودوها ل لملاو ةم اسلاابنع عفدساهنم رخآ عون ىلاراكذ الا |]



 ندعم ]

 أ ىلامتودلرابمّللا عاام وىريكلاننملاهداتكن م عساتلابابلاىف فار عشلامامالا لاق وده نالفافلا | نمدمي هركذ نعلفاغلاوتاركاذلاواريثكهللا نيركاذلا نمدعي ملسو هيلع هللا لص ىنئلاركاذأ .
 || راصهنال ملسو هيلعهّللا ىلص هل وسر ىلع ىلصيو أ ىل_اعت هللا رك لي هتي ار نم لكل ىئا رتحا يلعدي ظ
 ( تجتحايناولف ماسوهبلعّللا وص هلوسر ءاسلج نم واالعو لج قا ءاسلجنمكاذب |
 | واةجاملا كلت نعريصلاتفاكتل ركذ امبلوغشم وهو ىجئاوح نم : جاحىفهلامعتسال ظ

 هل وسر عمو ىلاعت هللا عم ىنمابداادباهمقوهامع هلغشي اع هلمعتساال و كما نا ىسفنساهاضاقتا
 أ هللا ىلصهلوسرعمو يلامت هللاعمابدأ ادبا كلذ ريظنب هلباقأ الي ذاو سلا كلذقرافهنا | وأو هتعنا ىتحلصم مايقلل همق وهام رو ىجايتحا ملع صخخشلا كلذ ناولو ملس و هيلع هللا ىلص |
 | ىتشال هل اروفنمن اكن موهلا روفغمريصبفاهانجةيصعم لك هل ىلاعت هللا رفغامي رو سوهيلع |

 | سدلاجم نم ىجحااي لم انودصلا نمال ىاعته دبس نم هتباط كلذ ىلع ضوملا تيلط نامه ذخا وم
 | لمفولوهيسب مهيلعناطلسلارط اخ ريغت نم نوفاخمو سانلا همرتحب فيكايندلا الوم |
 | برهتادملاو قحاو ىلو! هللافناطلسلل اماركأءىشب هنولباشال لعف اه سدللاكلذ مهعم |
 || ؟دحا نم ؤيال هنعهللا ضر سنا ثيدح ىقءافنلا كلاسم لوا ىتيتالطستلا لاقو«ها نيملاعلا |
 ]| هلة بحت انمةرعش تبنم لك ناكو نيعمحا سانا وهدلووهدلاو نم هيلا بحان وكاوتحا
 1 كا امش حا نمناتملعدقوانلعهقحتسإام ضعب ضعب ناكل هيلع همالس و هللا تاواص ش
 أ ركذي مهولق تلفتشادق نوبح لاف اهنعهللا ىضر ةشئ اي دح نم سود رفلادشسم قيم ركذ نم أ

 || ىلغاو لعاوىلواناوتاوهشلا عاود ض راع نع مهماهواتمطقناوتازإل!نع بورما
 ]| مظملالوسرلاو6 ركاب وما اذهد تركحذامر وناورهزاو ىهشاو ىهباو لاو لضفاو
 أ هتحم ماودل بيس امهمنال ممعلا هلضف نم امب 5 واغن رسشنت ىلاعت هللاهداز يلستلاو هملعةالصلا

 نم رثكا املكدسلا نالابالا ميال ىذلان ام الاد وقع نم دمع ذااهتعاضت واهدازو
 : ]أ ىلوتساو هقوش رب ازتوهل ه بح فعاضت هبل ةلاخلا هيناعمو هنساحراضحتساو هب ومحمركذ
 | راضحتساومزكّد نم هبلقل رساالوهبو بحبة ور نم بح ا نمل رقا ءىمشال و هبلق سم ىلع
  حالسلا وةالصلا»اريجهريصنقهيلعءاتتلاوهح د دناسل ىرج هلق ىف اذه ىوق !ذاق هسنساحم

 | فئاطل ةاكشس نم سينق ور وبتأل ىتلاةراجتلاب زوفيور وكلاو ءاسملا ينس وهلعهللا ىلصهيلع
 ]أ واولا ن وكسوة مجمل نيسعلا حتف "يؤشلااببلع نيدلا رون خيشلاناوا ذهرون مظعا ءراونا
 أل نادر اوم تاعاسلا رم ىلع ّللاهعتم ىدمح الا رصن ىنب ةريزجح ديب ىلا ة سن ةروسكم نونه دع
 لق مظملا ل وسرلاوم ركلا ب ومجلاازمهركذهللع ىلوتسا نمهسدق ةريظح مابا واتكساوأ



10»* 
 ضاف. ىتحهرماهيلعرصق وم رمع كلذ ف فرص هر ادو هراعشوهراهنودلل هنا دمماعتالصلا لزب
 مانا ف ئأرامم ىلىوردقو افصلا لها نمد. ن وكناوجر!امطسملاركذراونانمهيلعأل

 ادرس ناك هلعلامم كل ذريغ ىلا تارسملا نمةلمجاهبفدل ارشد ءرشب مالسلاوةالصلاهيلعدنأ |
 1 قوالاظ لاب باوثلا نمزوفلاو ىهزالاىضزالا عماسجلاب نيتثالاوةعمجلا ىنالاهيلع هف وكملا
 صزالا عماجلا حسباصمت ءاضافداروالال الز ىفاص نمأ واهتلدا َر وأاه ساعت مم دراف رفوألا]

 | ةسيفنلا مهساقنا سا تممشو ف .هتالص_راونأي نيلصملا نم لكحزإؤو .هناللص ءاوضأب |
 | كلمق تقرشال هاهامغنب تاواصلا عاوناباه متر هعاونذاب تعمسو ءاسهناحطتتقشتسا وأ
 | قيحر نم سدقلاةريظحىف وست نا ىجراو٠ رارسالار ارسل رسىعتفرشاو هراونالا |
 | طق ةالص عابس تعمسام هللاو ءافل لا نم ىنشتو ءاف ولالايكم كللاكيو ءافصلاساكب ىدالا |
 8 هسه رهاح نملاسنهف :هعامتجا نم ىدنع عفنا كل ذلاعامشجا تعمتجا ال و.هعامس نم ب رطا
 | ءاناست نم ةالصلار اونا رث كتريصب نيعب رظناف «هعاسسش اة لمح نم نوكيل «هعايتا لعكلذىفإ

 نم ٠ حالسفلا صو  تعلطدق ةيلملاةتمهناسعا نويع نمر هسلا لها بكا وكو ٠ تمل دق
 (١ لوصولا ررانم ىلع٠حامسلا نذؤمو «حافدق ه راكذااذش ف رعو ٠ حالدقهالص قرشم |
 | قاوشالا رانم ىلعهندوم بط خو ٠ حاصلا دنع ىرسلاو وقلادمحما#_او٠حاصدقلاصولاب
 | قياس ف تحتم و . ىلملارونلاقراود كيف تم دقف ٠ ىلع رش ال وقد هلاح ناسل و ٠ جابدق هتبحم
 دنج زكا مهما وةكئالملاةرتكر اشعا ىف ( ةدئاف ) هنعهللا ىضر يناجستلا ساملا ين اهخيشءالما 1 نعالقن ىنامملارهاوج ىفلاقو « ها « مدخلاةلمج نمي دمحلا ةالصلل كلاب «٠ مدقلا قبا وسأأ

 امطشتنااملقحو تنوصىا ءامسلاّت ط !لاقدنا ىلس وهملع هللا لص هنعمل دملاق وهلا
 أ ردعمداونسو نجلاو نملار شعم داى بناىورو عكاروا دجاسشلمهفوالا مدقعض وماهيف
 أ رثعءالؤه لكو رحلات انا ورحر شع مهلكءال ؤهوريطلار شع مهلكءال ؤهورب لا تانا ويح
 ةيناثلاةككاللم رشع ءالؤه لكوايسدلا ءامسلاةكتالم رشع ءالوه لك و نيلكوملاضرالاةكئالم
 . أ ةككالم ر شع ءالؤه مت للقرزت ىس ركلاةككالم ةلباقم ىف لكلام ةعباسلا ىلا بيترتلاا ذه ىلع
 هشرعو قدارسلا لوط ق دارس فلا ةئاهساهددع ىنلا شرعلاتاقدارسنمدبحاولا قدارسلا
 اموريغص ار دق وار يس يشن وكت ابناف اهنبامو ضرالاوتاومسلاهب كلب وقاذا هتعس وألا

 ]| سيدقتلاو حسبستلاب لجز ملمئاقوامكاروا دجاس كلم هيفوالاابنممدق غضوم رادقم نمل
 | مهددع ملعيال ورحسلا فت ا رطقلاك نش رعلال وحن وفح نيذلاةكلالملا ةلباقم ىفءالؤه لكمت ظ

 || نيربكمو نالاهم هب وفوطي ةكّن الملا نم فص فلا نوعبس شرعلا لوح لبق و ىلامتهاالا



 ا
 ليلبلاب مماوصانيمفار مهقناوعىلع مهءدبااوعض ودق ماق فص فلانوعبس مهمارو نم وأ
 وهوالادحا مهنمام لئامشلا ىلعنامب الا ا وعضو دق فصلا ةثام مها رو نموريكتاو أ
 | مالسلا هيلع لبا رسا عابشا مهنيذلا حوللا ةكئالم ىفءال وه لكم خ الادب حبس ملاع حسي
 | نع فليقو ماءفلانينانث عرسملاريطلاناقفخ شرعلام وق نم نيتمئاقلانيب لبق و لدلق رز
 نستماقلا نيبو ةسمفلانوتسايندلاك ةماق لك ردق ةمئاق نيتسو ةتسو ةئامالث هل نا شرعلا

 | باجح لكحا,اجح نوعبس شرملاقوف وما ع فلان وتسءآر ص لكى فءارس فلان وتسأ
 | ةكلالل لاب رومعم كلذ لك وماعفلانوعبس باجحو باسجح لاك نيو ماع فلان وعبس
 مهلك ةكتالملا١ال وهف فاقلاوءارلادب دشتي اقرا ماع نم نيعبسلا جملا قوناماذكو ماركلا ا
 #0 للقوارثك (ري!امئاداذكه ةدحاو# رم ملسو هلع هللا لص ىلا ىلع ىلص نم ىلع! رش ع نولصي |

 أ ءةشىنعي هنعهللاىضرهتلأسو ًاضياروكّذ ملا باتكلا لاق و« يناعملاهاوجةراعتمهتنا |
 أ باجاذ ةكيستولا هيل اوي او 1 نذل هيي ىلاتدلوق نعم نع روكذلا |
 1 لامعا ىهوةللسولا هلااوغتباو هاقعةدش نمهوفاخو هللا اوشا هانعمهل وس هنعهللا ىضرأأ

 أ لااوفساوةراشالا قيرطىلعةي ًالاءذه نمذخ بوي اعتوهناحبسهاضراهمف ىلاتاحلاصلا |

 | ةايسوالو لسو هيلع هللا ىلصىنلا نم مظعا ةليسوالوهباواصتتل هريغنعابنومطقنم ىتلا ةليسولا
 | ديعسنب رم خيشلا لقنو ها لسو هيلع هللا ىلص هيلعةالاصلا نم مظعا سو هيلع هللا ىبص نامل
 | ىفنيملا ستفلاوه هنعلوقنملا باتكلا ذهن هاظلاو نيملا حيتفلاباتك نعحامرلا باتكب حاصل
 ظ ا ىلع ةالاصلا هللاهمحر لاقه>+هنسىوتملا ىىزمزلا يملا ىلعنزب زيزعلادبعل نيسذملا عسفش دم ظ

 , ٠ تاوامسلاو نيضر الا برم برقلا ديرب نمل ٠ تاقوالا عيمج ى نه تامهملا مها نم «تاداسلا دس
 ىندك اتناهناو .تارودكلا عم نم نطاوبلا ؤصتو٠تاحوتفلاورارسالا لجتابناو ْ

 | بلاطلااهملا جايتحالا فيوتسيو «تاياهتاباماو تادارالابابراوةيادبلا لها قح
 0 ةتُدشناو ه هسنغامدعب همس ىراعلاو ههمب رب سلاطلاف«براقملا ديرمللاوكلاسلاو

 | ناو كبرو تنااههل لوقت ف راعلاو .كوكشلا نعهعف رتدرملاو هكواسلا لع هنست بلال
 ظ تش ناو ٠ةسهلا ماقم قهكسمت ف راعلاو «هوتفلاهسكتديرملاو وق هد, زءبلاطلات لل تش
 «لامعالاه للاب حن بلاطلات لق تسشناو «هنولن:ف راعلاو ٠ هلمكتدير ماو  هلسحىلإطلاتلق
 أهسكتبلاطلا تلق تشن او «لاحرلا تاماقمىنهتتفراملاو ٠لاوحالاهسكتديرملاوأ

 [اهبيوقببلاطلا تلق تثشناو «هراشالا نعهنغن فراعلاو ٠هرابلابهدمتديرملاو .هرانتسا
 ديزملاوهتشن ,بلاطلات لق تدشن اوه هناعايسدا د زنفراعلاو .هناعاابم ةكيدي درملاو ههناشا

 يدم رع كرم ّ م
 هلل ١ اوشن ا اون



 - هنو
 قا رشالا هيلع ضفتي هرلاو ها رطالا هب هبككبلاطلاتلق شنو هنت قراملاو نر ظ

 اَْم ضخ ديرلا وءهراونا اهسداد ربلاطلا.اقتششنا و.قالثا دنع هددت ”فراملاو
 ط هرملا و٠لامعالا هلابيحل يلاطلات لق تشن او «ءراهتوململ هءزاىو وتبي قراعلاو ءمرارسا

 ءاقا ويشتد مسلاطلا تلف تثشنا وملاص ولا ؟ةعمدي , ؤءفراملاو لا وحالاهبدل ححبصت 1

 إم طاعنلا هك يبلاطلا لق كسش ناو ءاّققحت | دمشسي ف راسلاو ءاقلمةءرطت ديرملاوا
 ١ هسك بلاطلا تلقت تثشناو ٠ طاسبلا يلع انسب دات فراملاو ٠ طاطخمالا نم هممحت ديرملاو

 .رارق ها ريغعمهلن وكيالو «رارطضالا همزاتفراملاو هراتسالاهل فشكيديرملاو٠ راونالا
 - ! .ثاماقملا فهل وحنف راعلاو هتاماركلاب هققحتدت ءرملا و٠ تامانملاب ف وشن يلاطلات لق تشن او ْ

 همن فراملاو .توكلللابيغ لعهملطتديرملاو٠توبثلابهديؤتبلاطلاتلق تشم ناوأل
 فراسعلاو ٠ ىتتاملل هوعرب ديرملاو هاقللا ىلاهف وشن بلا طلاّتلق نئش ناو« توربشملاب
 / لسو هملع هللا ىلسيونلا ىلع ةالسلا لضف ىف نيف راعلاء الك نمد ِر وام ضعب اذه ههااققحم هدب

 سغرتلاو ايهلضف ىفدروامموةسن : الانا ربالا فاق رفم كلذ نم ريثك يف يأس وارثئاهمف سمغرتلاو
 بيلعلا جفن اكىلاعت هلا دحر ركاسع نب نمدلا با ظفاحلا لوق ملظنلا نم اهبف

 ليلغلا نم بولقلل ءامش لوسرلا ىلع ةالصلا نا آلا
 لخلاب زل رتالو بلع للص هللا نا هلع ”لسف
 لئئربجم ءامسلا ةكحئالم هيلع تلص دق هيلع لصو
 لوهملاموملاؤتاملظلاىدل رون هيلع ةالصلا نا الا
 ليقتلا دزولا نم فيفختو .فسيفخ نازل ليقو
 لوسرلا ىلعئايلع ةدحاوي ارشع هلا ىلص تيلص اذا
 لم وا لمقم نم كلامو“ قب مون ةعافشلاب ىلحمو

 لسلق وا ريثك نم كاذب ىرجم تناف لقا وا زكأف
 ليزحلارجالا فعاضم زجمو فعض  ءازج زج سلع لصف

 لوبقلاب ىرحاو هلع ةالص هكا ساناىلواو
 لسقو لاق الب جاهم دبع لاوهألا نم مهاججناو
 لساملا هسصنم و هاسقلب انفح ءاركح ذءاجمل نكف

 كوصو ر قطصم' 6 3 3 وسر ىلع نامزلا ىدم" لصو
 .للمحلا م عم مالكلوأ واشىدم اللضف زاطبيح نعل صو

 ٠ع : نيرادلا ةداعس



 لوس لكح ةنابنهغلبو

 م تت ستديو يجو

 ابيجتسم ةلسولا هانآو
 ليلظ لظق سان اهلا ىوأل همفشو هفازاو
 لملدلا ةمساوب هاو هامح ىمحؤ هعرش دطاو

 لئالادجملا ةلجعمجف اظرش حريب إو هفرشو
 ,ليزج ليوسولبضف  ارخفو افرش هج دازو
 ليوط ههاوم نم ىصق رمح لوطب هلم هالعدازو

 لس سلس نم اوةلاىورل ادفو ضوحلاهسلعاندرواو

 ىلاعت هللا همح رلاقو

 اهرانو محملا نمئلاذب صلخم 2 ىطصملا ىنلا ىلعةالصلامدا

 اهراعشبارعشمنذؤملافته املك ابلع الابقأ, لوو

 اهراتمقوف راحسالاهبوننم 2هفقلتف هل هممحا رخفلاف
 ًاضيابطلا سفن نموهوهللاهمحرناملانهنادعو.الاقو

 ءامسالا ريس ركذ ددخل ابرق الوم نم تلما اذا
 ءاسملاو حصب هرخآو 2لوق لكلوا هلع لصو
 ءالسملاو ةدايسلاىفالحم اياربلا ىلعا ادم نان
 ءاوللاتحم نمسانالكو هدب ىنمم ىقدملا ءاو
 ءاد لك نم ىهنلل ءافش اهيفف هللالد نع ثدحن
 ءالدلاب رخاوزلا ىنفنلهو ابهمرشعل لقاستسلو

 ءاهتنابرصحم سلراخف اذهفاونق نيعماسلل لتقف
 ءامسلا نيهار 3 ودق 2 ىصحم سلة طيسلانيهار

 هلوقنسحا امو )
 عفن كشالراتخلا جحتررنمو "هسح قدص و عقلا هن دايجرا عفرمباسحلا با قمىذيلع  ةطيرف ةالصلاقحف ضقاب عفش بودذلاب ييفشركصذب .. هءوذ رفكحا م موي بهز
 0 ماضرلا باب تدصقاذا ةيحن ى قم ها وثم لا ىدهاو

 مان“ آلا اهم مكة سض ع ةريسق للا ىلع ةاللصلام أ
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 ' ماركالاوزازعالاهباتس 2 ةعافش زع ءرملا لاساهو
 مالسو ةفج كل هنالصف مزال ىتلاىلعةالصلل نك

 اضيامالظلاحاصم ف6 ناّمعن' رمح صفح ينالو
 ىرقملاو هللا نم ىمحرلا جن رب نمو هلزقراقواسذ ىلا نم هيا

 اينممركاو توعبم ريسخ ىلع ةعاس لك ىف هللا :الصدهاىت

 ايلذد 'مظعأت جايز كيفكتو  هفاخت ه ياام كنكحت
 ابجحمرىلا ىقريزا لبق دجم  هءاعد ناف لم 53 منمو
 ىلامو جمجحلا تيلاب قاطامو قراي حال ابم هللا ةالص هيلع

 هسفنل ىرصللا ىلع نوح نيسحلا وبا ظفاحلا يتدشنا اضيأ مالظلا حابصم ىفلاقو ٠

 ارهظلا ضقنا فلاس_نذ ريفكتو ارجالاو ةبوتملا ىحارلااالا
 ارطىرولاعبفش ىواهلادمحا ىلع النا م الصلا راثكا انكالع

 ارجن مهفرشاو اعرف مهاكزاو مدا لسن نم هللا قلاخ ل ضفاو

 ارثع ةرماهلاق نم ىلع ىلمي هلالج نح هللا نأ حص دقف

 ارجف اهقفاىفكالفالا تعلطاو جدلا تنجام هللا هلع قف
 هل ةدمصق نم ةلحح يبا نبالاقو

 احاجن ةاجشا مون هءاورل مالس املكح هبلعاواص
 احابصو ةسشع هلع اولص ةمج ةليل لك هلع اولص

 احاورو ةودغغ نيح لك ىف همسا ركذ اهلك املك هلع اواص
 احارص هومّعمسو همساركذ اذا ٌض رف مكتاللص ححصلا ليف

 احالو هيف حبصلا يشم ادبو ىمحدلا بشام هللا هملع للص

 ةساركمجح ىف وهو ماقسالا ءافش_بحاص ىرل الا نابعش لضافلا قو
 ظ ليحمتو لجأت ر يخل نم هسنع ابهنلبل و ارفلا ةممللا ىفءاحو
 لستو ىلوملا نم رمثعه شاي ةدحاو راتحلا ىلعىلصي نمف

 هللأ هم رد نذعس مساقلاو» وءالاقو

 دم ىطبالا ىمشاحلا ىلا ىلع ة ةالصلاب كنامنل قلطأ
 ادعم جنن كاذ كرابش لمجاو دغق لصحتساهب اجلا
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 دلوم ىفعيدبلاملظلااهتيمسويوبنلادلوللااهبتمظن ىلا ةحودزملا فتلقو

 ملس وهيلعهللا ىلص عضتلا

 .صاهنلا قطصملا ىللا ىلع مالسلاو ةالصلا نم زكا

 مارخلاو لالحلا عرشم مانالا دس اياربلا ريخ

 دجيو ددؤس لك لصأو

 ةرشع هلع هللا اهب ىلص ةرم هيلع ىلص نم لكف
 ةرهش لاف سم هاور ةرهجاذهثيدحلاهف حص دق

 دش نم (للاس اقح ناكو

 هدنلاز فلا ىفالا تلدمل 2هدنحاو يبر هللا فضي ولو
 هدعاص رجا راونا اهب كو هدئاف نم اهم اذ ؟اّذا رظناف

 دشر اذ نكت نا هيلع صرحاف

 لسو هيلع هللا ىلص هيلع مالسلاو ةالصلا لضف ىفتاي اكسملا و ىلا رملا فئاطل نم دروا,ف عبارلا بانل

 باكي حاض 2 رغملاتباثنيدمح ا خشلا ىدس للاب ف راعلايفا رمبالااذهأدنل و

 يئارملا نم ةلمح هو ىلسو هيلع للا ىلص رانخلا ىنلا ىلع ةالصلا لضف قراسشالاوركفتا ْ
 ىتلاذه ىلعملسنلاوةالصلالضف ىلع ل دنا مه رارسات رئساواهراونا تقرشادقناسملا]

 هت بيسوم رماةيا دب ةياكح عم روك دما دياتك مدقم ىفاهركذ ماس و هيلع هللا لص ركل

 تنك ىلاستئاحر لاق ىلا ةفيللا وف مسو بيع سونا ىلعالملا|
 طسبلا ففورجلا را رسا ىف هيلع ملعتا يف اللا دمت ىديس ىلا فلتخا سنون ض راب ىتيادهلواأ
 ىينميبرملادسلاةفرمب العلا نم ولئاط ريغنم هتقراف معئاطلاةفرعموريسكتاوأ
 يناودسابهلتلقف مدّهام ملعت هنمتدراق يللامهملا دمحم ىدس ل ج و نعيف رىلاقلسوو ا

 بحاص نال لودجالو رسكر يسغ نمةدرحلاءامسالا ةف رعب كملعلاقف فورخارارسالبحم أ

 هطورشنم ًائيش عيضامهم لسلاهياع ىشخم هدوصقم لان وهنا و علاطلاىلاجاتمجر يسكت |
 | لاققاك ينطملا وةنانخلا ىلعلقا واهم ايطهق ريم واهددعالا كم زأب الفؤد رجلا ءامسالااما د[

 | فرس ويناحورلا مالا نم هيلايوايامومرس بع ىنملطاو ىدلاو بح يناسناو م دلو ىلعدلاولا
 راهنلانمةعاس ىنع لفغيالو ةعاس لك يبد قف ناكويناوخا نود نم راكذالا وءامسالا]

 | لكبمريخاف كيلق ف سانا ةح دج فكك لة دجت فكك سفن دج فكي ربزتسي و ه وأ



 ١م
 | هلل وقاف قلخا 5 هج ع ىلأسي َّ " ىهيسج وىلقو ىمضن ف ناصقناو ةدايزلا نم دجأام#

 [نوكش كسضنىف هدجنالامينريخمال ب ذكلارذخا لل وش ناكو مهعم مالكلاو سولجلا بح |
 ئ 1 لاس قبس مى رماة حشن : :لاح ىلا لاح نم ىلاتنا لععلطااملف ساسأ ريغ ىلع كنانب

 | كيلق تناوالمبس ةواحلا ىلا دج فيك و لوقيفةولحلاب يفرم ىديسايهل ل وقاف سانا ةبح نع
 ] ةواخوراوملا نودسلقلاب ةولخ هانسفا هثالث مسقنت 7 ةواخلاو ههعم سولملاو سابا ىفبحم ظ

 | لقلادارفاف حراوجلانودبلقلاب لات رخام راوجلاولقلابةواخو بلقلان ودمر اوجلاي

 | المواالخ قوه ىلاس أل وةواخ ىقهسحاص راص ركل دلل ىلقلا عرش ذافها وسام نودبرلاب

 ظ مهلابلقلا لاسرا و مهبعدلا زعا وقلخلا نعصخشلادا رعافسلقلان ودح رآ واب ىلا: ولذلااماو ظ

 ]| لازتعاو ب رلاب نلقلادارفنا ىو ل جاف حراوملاوبلقلاب ىلاةواَخااماوةولخمل حصتالاذهفأ
 | ىلق درغ ناهللا عداىديساي معنهل تلقق جرا وحلا و بلقلاب ىلا واخ اهذهف قالا نع حراوجلا |
 ظ قلخلا ةهصحوهقاب ىلا ةنف ى ام نود هنقاللا ةمحلاب كلملع لاق هآوس ام نوددن

 | صاوحلا ضعبالا سانلا عيمج ةبحم نم ىلق عرفت ىتح هد سنع نم تمق اا ةِيناف
 نم تملخم دق يندجوف مايادعب ىنلاس من ًافنا تركذ 6 يندجوف ينريختسا مايا دع |

 اف را رف مم تددزا سانا نع يل اساملكوهل وسروةللا يحى وس ىبلق ىف قس و عسمجلا

 تلقف امو نيعب را ةواخحلا لعردش!لاقفت ولخلاهنمتملطو هملاتعجر ىتحمايا ثالث" لعترم
 تكسف رهشاةثالئاهمزلا تل ةفاموب نيتساهم زلنا لاف ةولخلاهنل ًاسمايادعب م" ىنعتكسف معن ظ
 | ىف تاعشف ىنع تكسفاماعاهمزلا يناف ةولخباب ينرم ىدسساي تلقق ةولخلا بحى لق ىفدا دزاف ىنع
 تهركينا ىتح ىهرك ىوقتو ضرالا ىلعامتهركو ةولخاب ىدارفناب لجوزعهللاةبحىلق
 | تم نعوريخم هللاثلاقت خيشلل تلقورافقلاىلا ىسفنب رفانا ىضن فر طخو هن هللا ىضر خيشلا
 | ىرماوةولثلا له!نمتنان ١ الا لاقفيل ارطخامعم ريخافامحت م دام نا رمعلا ىلا ى ىاالثا |

 1 لقانا يناهواهيف ىلرهظيامو ّيلائوأيامو ىلع رطخلا ىف رعو ةواخلا ىنلخدافاسمب ظ
 ظ صاخشالاهب كن انام 2 رتغالاو كابالاقوهي وسدلار ومالا نماهشف ىل تبع و هب يق وبات , انام

 / مكحتف رعدقو اهنمت جر خو رهشاةث الئاهش تثكمف ىل والا ولخلاتلخد فية فلا للا هعدؤي امع
 | تنكمف حلما راغ ىفىذلا جملا لع ىدسس دنع ر حبلا لحاس ىلع ةِناث ةولخلا ىلا تلح دورطاخلا|
 نامايالانماموب رطاخ ىلرطخ امايااسهبف تثكمو ةولخلا فت ررقتسااملف رهشاةثالئاهف
 | رطخامكت لعففاه كذا ءامسا فورحلا كلت نمر ختسا وه رشكا و سول ىفابف وح ىعيسا عضا
 لاهدددع تصحا وقانلا كد َر وين قمليام ندخلف ةديدعءامسا ىمسأ نمتج رحاتسمل ف ل
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 نم لاف صخءش ىلع لخدف ىحضلا تقوى لا حصلاةالصتقو نمار كذفاهركدتذخاو
 ا اهتج زم ددعلاى اب لاقفا ذكوأ ذكاهددعهل تاقفاهددع يل لاقف رطاخلابهنربخافاذه كل نا |

 لاَ امو تلقفهنمربكا اددع ق رعي هنا لاف دج ا هل تلقف هل لاقي امو يل لاقف نيكل م ذحلاي هل تلقف
 ض ةدعات نعال كلر .رهل اقف د رفلاو دمصلا ىمساة ف رعمىفدرولا ةفحن ب اتكق هرظن!لاقفدلأ]
 ١ تلتفدحي ءأ بن ”ركللاقف نوت ويس وةتسدل تقف هللا مساددع ميل لاقف باسحل !ادهىلعالدتسا ١

 0 مسالااذه عض ل لاقف نال آلاو ت املاوتا نارشملاو داحالا همارتلقف ىفامولاقف بتارم عبرا

 . [رهظي فال ًالاوني لاو تارشلاوداح الا نييدادعالا عضو عبرالا بنا ملا هذه ىلع مظملا
 كيرتاي ًايركذلامامتدنع ودادعالا ىهتنماذهف ىرخا ةحش هلو بابسملا اذ هللا مسا ددع ككل ظ

 يغلخم رصعلاتملضاملف ةمواعملا ءامسالار كذا تلمجو ىنكر تو نع رصناو صخشلا ||
 تباقف رباح لعاهنفازالوالاةقرولاتبلقاملق هبل وانر فسم ريغقر وم باك دب ق صخش

 ظ وحتهمت رظنناىلاةقرودعب ةقرولقاتلءجو ةعبارلاوةثلاتاتملقف راح لعاهيفاذا هانا

 ظ اذه ىمالكب تدراو حئاصنلا نما ذه الخ ل دع له هل تقف رباح معالاهيفدجا مق فصلا ظ

 أاسدلا,رارتغالا نعيناهني ناك هنع للا ىضر خشلانالايثدلاماطخ رب روةرخالا روما ىلاىد قياما

 ا ىدبنمهتقلاوكباتكوتنابعذا كقفال لاق ويثدلارومالا نمصاخشالا ىسأباموأ
 : اذافةقر وهنمىنل وانيناثابلاق ىفباتكهديىف و رخآ صخش :” لع لخدف ةعاستثكمف بهذ د[

 بوتكم لصفامدلست ماسو هيمتودلا ىلعو دمج اديس لع هللا ىبصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب هيف ظ

 | تمم املفلاعفالاو تافصلاوتاذلا لعةموسقمىهاذاف اهنا رقف هللا الاهلا ال ةوعدهذههمف
 آر ومالا ةشلأ اسمىتئامو نيفلاق ف رصتن اذافاسهح رش فت عرشاهتظفخ وة وعدلا ةءارقإ

 | ىلا المىذلا وهوىسومن دما ىدسب كنا اذافاهلامعتسا ةمقكو اهو دج يت سور هاوطلا ||
 | هممت ملكت بالا عرقاملف يملا ىلع ىدمس خمشلاريقدنع نك ًاسلئاص لج: روهو ةولخل ملا

 مالو لودجلا فرعاالورشلا لكان لبق باتكلاىدب نم صخعشلا كلذ ذخافةولحلا باب ىلع أل
 | ينانآهن :وكلءاللا ىلا الع ىذلال اجرلا كلذ ىلعىلقريغتوةوعدلا كلت عم لق راط ود والا ةفصأ]

 وهسيلو هللاالاهلاالرس نمه أر امام ومهمتسق وةوعدلا كلن رس ىنعنمف ةعاسلا كلت ىف أ
 ْ !واهرماىفاركفتم اريحتمدغنمواهمووىتالت شو سانلادنعةف وعملا ةلالجلا وعدك

 أ ىذلاتق ولا ناكاملفةوعدلاهذهكلاردا نم ننال ىلاح ف مومهم اناوراكذالا نمش شر كما
 ١ فام ىلع كلأح ىقا ريغتملا راىلامىللاق و ىلع ل خد رخآ صخش *اذاف صخشلا كل زهمف يانا ْ

 0 ةو هيف باكو هدف صخش يعلخددق وةولحلا را رساب ف وغشم ل هلا دعايه تلقف كتاف
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 انالاقف هاما ى الع ىذلادسسلا كلذ رما عاب يساهب ويب لاح ومظع سالو 5 لإ هلا الآل
 ىناىلعةالصلا وتاهلاصلا ناقل, كيلع ل لاقف نا تلقف حصن لقت تنك كحصن ظ

 ىلا لعةالاهكلال اضف قتدرو يام داحالا نمل قومي راصو ةامماست سو هيلع هللأ 8 ظ

 نمل قوس لازالواهركذ ةمزالم ىف ىلعدك و لمجوامدلست ملسو هيلع هللا ىلص
 قح اهلا ىقوشبامماست ملس وهملعدللا ىلصىنلا ىلعةالصلا لضفىةدرأ راب داحالا ظ

 زر ولا نم ىلق ل خدام سبب راكح زالا اس نماه ريغ وعدلا كلن تيسن واهب ى لف ًالتما |

 ىنع هللا ها زج صخشلا كلذ ب بسب اميلست ملسو هيلع هللا ىلص للا ل وسر ىلع ةالصلايرورسلاو 1

 ىلع ةالاصلا ريغ ركذ !الناىلعتم نعوارو رسوأ رونى لق الام تح ىنقرافامو هللا نسحاو اريخإ

 نمتعمس ام ارورسم احرق ىكر تو نع ف رصنا امملست ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر

 لضفا اب او ديح ولا بحاص ىلعةالصلا لضف ىفديزملارونلاو معلا يخلو لب زحلاباوثلا]
 ةكئالم ىنثو هسفنب تاوامسلاو نيضرالا بر هملع لص نيحت اي الا ىف نينا كت اداسعلاولامعالا |
 ّىنلا ُلَعَ نوصي 06 كامو نإ لات لاقفدسنا وهنج ماع نم نينم ولا كلدب رمأو مهسدق ل

 ْ هللا لص جنا لعتالصلانا ىلع لما دادهو ادت اوُمْلَسَو هْلَع اوُلَصاونَم! نذلا ا 1

 ظ راسثاوةنلا فوض رآلا وتاوامسلا قلخ فركْلا تلعجو تاداملالضفا املس لسو هيلع ظ

 تافول+لا فانصافالتخا ىفوروبشلاومايالاوروهدلاو ناسلارورمو راهلاو لمللا بقاصتو

 ]| ىراريلاوراطقالا فاموروطلاو رحئااوربلا باو دفالتخا فور وجأملاوروزوملا نمايفاموأ ْ

 تاشاقور وفلاو لبجلاو لهسلاوىدكلاو الملاو الاخ نم ضرالا ىفامو روحئلاورافقلاو

 قواهمعط فالتخا ورانا فوابحئاروراهزالا قواهقارواوراجشالاو هبأولا فالتخاو
 تارطمملا باحسلاو سمشلاورمقلاوةىهازلا موجنلا نم ءامسلا ىفامودعا ونافالتخاونإومملا|

 ( تاغللاىف :مهقالخا و مدادالواو تادماجلا وتاقطاناملاوملافالتخاىوقربلاودعرلاو ]

 ىلفع هكردا امىلءاولست سو هيلعهللا لص هللا لوس ر وع ةالصلا ىف! انكف نصا زا يل رطخنا
 هللا ل وس ىلع ة ةالسصلا لضف ىلحصي 3 هسفث رك دامددع ىلعتاق وللا عا ونايف ركقما نما

 ةدامع نم ريخةعاسر كش لسوهبيلع هللا لص لاق ثيح ركفتلا لضفواملست سو هيلعهللا لص
 اها رىتلايفارملاركنمتراستحلاىنتا ىلع ةالصلا لضف ىنراتعالاو ركفلاباتكهَ هتسمسوةنس ٠
 دقو ةيئاثإ ةفيطللا ف ىه اهورسو هيلع هللا ىلصىنلا ىلعت ةالصلا لضف فهل تيّؤر وا 1

 اسمو تين نسحم و ىووصقم نفاس نا هللا توجرور صحن ال امرئاشبلاو لئاضفلا نماهتبأر ١

 راغفباتكلا اذه, نأدبموي هبترشباملواو ايلست سو هيلع هللا ىلص هلا لوسرهييدعو إل



» 0: 2 

 نيالا وحتهنم (لفنالثنهاتكنالتقاىا) تمظنو هنعهّللا ىضر ىملا ىلع ىدس دنع لما
 1 انءانعمتجاف خمشلا نم ىخا وهو ىردرملا مهاربانيدمحا ىديسا يلع مدقم ولخلاىفاناو

 ١ ءاععل ا فلصا ملف ىس وم ندم ىدس عم هلع هللا ىضر ىلا ىلع ىدس خلا ربق

 ا ىفا ركفتمتش »و ناصح مانق جرتسيل هعحضم اتم دحا ولك. دحاهدروامدحا ولك ىفقو

 !| ىحا ظقستساف لمللا نم ثلثا وحب ىلا لست 5 وهبلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلعةالصلا لضف

 1 م ولا نمةوفغ دحاف مان ءاشاماعدمنءاسشام ىلصوأض ونوم ونلا نم ميها ربا نب دمحاىدس

 لاقو ظقيتسا# ايلست سوه بيلعدللا ىلصهللا لوسر ىلع ةالاصلامظنب الاغتشم ى اح ىلع تمشي و

 اهفتيأ ر لاف كل وعدا ىتح ملاح نم كل رهظام وهل تلّقفاهم هللا ىنعفن ة ةوعدىل عدا ىمخاايىل

 لوسرىرنادارا نملوّموهو ( ةسرغمهنل ىو ىدانلاوهحا أربلا ) رد احا رماتاىر
 ارادىلا القاف سي نم عم ىعسن : انيقاونلدب فىدب تدخلفانعم عسلف و هيلع هللا ىلص هللا ظ

 تلقف حض لف هحنق الب ايللانا تلبقاف بايلا مه حش نان و رطتن ىانلا واق ولذمابم اب اياندحم وف ظ

 لوخدلا ىف كلانقبسو كنرخاف ب بالا كل حتقناف تن تمدقتو نيكسماي رخأتت نا ىل

 نالفأب ىءكيلا يف لاق وداطغو ىنع ههجوب رادهتأ راملفامملست ِس وهملع هللا ىلص هللا ل وس رولا

 | تأر قو تيلصو تأضوتواب وعرم تظقشساف ءردص ىلا كمضوالذخاو كيلع لبقاو" تلزام

 | ىفىدي تذخاو لوالا حا ريلاباذاف تمنف ىرخا ةرم همني رينا هللا ىلا تاسوتو هللا ءاشام نأ رقلا نم
 ظ منف ال تمدقتفد ود رمدالا ول والاب اللاب نيفقا واموقادح وف ىعسناب ررهوةرمهل واكل

 للا ىلص هللا لوسر تدجوف لوخدلل كاتس وه تحتفف ننا تمدقتق يلح تفني نأ ىناف بالا
 | هلا لمضوىجا ابكملعلقاو تلزامنالفاب ىنعكلالاق وىنعههجوب راد وايلست مس وهدلع

 | ٠يلعدا كلتلق اذهلف املست لس وهيلع هللا لص هللا لوسر ىض ربام لامع الا نم كا ناكاش الو |

 ظ انحش ىفوناملا اهرماتمتكوةدودرمريسغةلوبقم هللعقالصو دود ىتننا ت ة.ملعت |[

 | للاىلص هللالوسرةيؤرب لعل حتف ىتحادحاابمربخاملوامهملع و انيلع هللا ةمحركلذانوخاو |

 : ىلصنمهمر ىلا هيو رانلع نميوهلضف نمايديزب ناوحسربوةرمام ريغ السن لس و هيلع

 ظ هذه يرام لئاضف نمو 46 ةثلثا ةفطللا 9+ نيعجا سنالاو نيلاو ةكالملا نمهيلعلسو

 | تنذاتساو سنوتىل حلملا راق نم تفر صني 5-5 سو هيلع هللا ىص هللا لوسر ىلع ةالاصلا

 ْ وحن حمرلاانزوعاف ترعب نم رحلا ىف تكرشلذ قيل نذاغب رغملاةراب زىفيلن ذاب ناانخمش

 كوزعلا رماىفاتتدحم و مهعماناتقضو قلقا مهم ,دتشاو ةقفرلا تنقاض ىتحاموبرشع هاما

 | ثلثا ىفهتبأ ريت رمةليلا كتفاميس لس وهبلعهللا لصدّللا لوس رتيأرفولا ىفىنلاو و
5 
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 ْ رسبانح رسب نا لاعت هللا وعدي ناهنلاسف ىلا للا ءاشنا رفاست ادغىللاقو لمللا نملوالا

 ا دز يىللاقفاهس هللا ىنعفني همصون بصوت ناهتلاسم هياجم غلس نا ىلا رلا انلطعي الن اوةمقاعو |
 : لسو هيلع هنلا ىلس هللا ل وسر ىلع تيلصو ىئانم نم تظقيتسا م وهللاوكاباو لع ةالصلاىف

 1 ةروصلاىفلسو هلع هللا ىلصصب اذاف تمنق ىرخاة رم هينيرو.ناىلاعت هللا توعد اميلست |

 ( هماعةالصلاىف ةدايزلاب ينرماو ىلوالا هنلاقم ىلا داعف ةرملواكهنل افلوالاتعئاوىلوالا |

 أ تريخإو ىمون نم تظةمتسا م اسهكرتا ىتح اهب تقلعت ىمالملاىالعام و وهللا وكايا يللاقو
 ِس وهسلع هللاىلص هللا لوس رهناوةق داصو ةحلاصاي ؤرلا تناك ناي اولاقف ىناج يذلا يناحصا

 رابهلاملطاملفهن وع نسحو هللا ةكرب ىلعرفاسن مويلااذهىف نحن ةلاقملا هذه كل لئاقلا قحا
 ]| ةروص ىف لمس لهو ىذثن ىف اريحتم تنقيفانه وجوىف حيرلالازامو سمشلات رستناو
 | اب لثمتيالو هنروص قموصعموهو سنالاو نملا ماع نمءىث ملسو هيلع هللا ىلص ىلا
 اذاو ةنالث وا نيليملا وحان رسوانهو جوف حيرلا نكس تح طاخا يل هتاف ءريغالوناطمش
 تعم و باكرلا نم ريستكل ريو ةنيفسلا تس رأو ىس رملا ىلا ان درفانه وجو ىف فصاعحيررب
 هلا رثالا كلذ نم ىنمنم والبس ه سلات دجوامف ريغصل دنص ىف مور ناكو مهعملرا نأ
 ىلاعت هللاكر رخسنا هيب رحبلل تلق ىرخاة يمل دنصلا عجرو ربلا ىفاورقتسا ملف هيلع ءاحدزالاب |

 رفاسن لمست ميرلا سيررلا لاق م * لاف كاندنعءاملا ىل اولاقفءاملا همف ةلاممءاناب يف ان يق ولزنت
 قوه رفاسن ىذلاخرلاىوفو ةثالثونالاجر عطقناو مهلك اوعلطفربلا ىف ناك نمىدانف |

 عولف ا وعفردق و لدنصلا هل لزع ناربلا نم سيرلا عم ملكت و ا ومطقنا نيذلا نم لجر انس
 ( نا هاصوا مث كريغالو ( ةِسرغمهغل ل رظتنن ىا ) لوج الق همالاسلا حب رادههلاقفهنضسلا |
 ظ اهلسن ماسو هيلع للا لص هلال وسر ةكرب كلذانم وب ىفانر فاسو هناا ضعل هجئاوح ىطعي.

 ظ نع وهلضف نماثريزناهللاوج رو ةيفاعو ريخم يدا وةياجانلخدناملاءىئاتطسلو] وا
 ظ لسئاضف نمو 6 ةعبارل ةفطللا ه اريثكايلست ملسو هيلعهللا ىلص دم هيسفي ؤراملعإ

 نيلجرةلمآتاذتب ارينا السن ملسو هسلع هللا ىلض هللا ل وس ر ىلع ةالاصلا هده تن ًارامأ
 | ماسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر دنع ؟تىم رسهحاصلاهدحا لاقفناقناخس و ناصاخت |

 قرح ىنمهما ادهناهللا]وسرااهدحالاقف عطس ناكم ىف وهاذانامهتعساوا راسفايلست

 ظ توعدو ٠ ىشب هبطاخا لف تظقيتسا ورانا هلك ام كيلع ىزتفا لس وهيلعهللا لصةللامقهرادإ

 هللال وسر ىر نادارا نم لوش (ىدائمىا) حا وب اذاف تمنف ىرخا ةيص هشرريزا هللا |

 ظ مدخلا تاقف ضي نال 4 رلانوعتي ماوقاباذاو اشم عساف وسو اعلا ىلسإ

 ١ 1 نيرادلا ةداعس
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 ناكيلبوه لاق يودع لا لسدقالوسرنإنتربخاامالامركأ سنو ملل اهللابثتلبأس

 | تاق واحلا كل. لبق هيلا نفاس نأ لس وهيلع هللا ىلص هبسس ىلع ةالاصلا هم رح هلل توعدذ ينالفلا
 | هدحو ةلقلال قسمت دجوف هملع ىناخدا ىتحقربلاك ءىشىنعف رف بوغ سم هنم لانا وهب درغنال |
 | ىهجو تغرئو ك احرص ىفلاقف هللا ل وسراي كلملع مالسلاو ةالاصلاتلقف ههجو نم حولي رونلاو|
 | تلقف ىلع ةالصلاىفدز ىللااقفابم هللا ىنعفس ةيصوب ىنمص وت نا تدرا هللا لوسراي تلقته رجح ىف
 ' دلال وسرايتلقف ةمئاحا ىنعت ومتناكنتمضٍيلا يلماقف هللا نوكتن ا ىنمضا هلا لوسراب
 | نوكتن ا ىنمضا هللا وسر اي تلقف ةمتاخلا ىلعتومتن ا كتنمض ينا يل لاق هلل الو ن وكت ن ا ىنمضا |

 ميتا ىلع ومت نا كاتنمض يناهمئاخلا ىفدنانوبلطي مهلكابلوالا نات الاقف هلايلو ظ

 هل اسان الق ىلإ لاقف مالسا ا هماع رضا ادمس هللا يرينا ىضن ىف ىلرطخ م كنم كات دق
 ىف ىف ةمهح نت ذخاف كل هلك كصخم ام لكو ماقملاذه# رابزو ىلعةالصلا:زكبكلعأ

 | لوسر الو ىن نمام هللا ل وسراي تلقف رفتكت و نيض الا وتاوامسلا لهاديست نأ ارثسحا
 ناك سس ارالواوفرتغاكل رحم نموا وسبتقا كرون نمالا مالسلا يلع رضحلاانديسو ايلوالا لك ظ

 أ هلال وسرايك يلع مالسلاوةالصلانول ون مهو م.تفلخن ذلاموقلا ل خدش دملاواعمج مهيأ
 | لاقو هدرطدحاو لجرالا زاشبلاب مهيلع لقافهبناجم سلاحاباو هيلعاولخدو مبا وصا ىلعاب أ

 امل ءناطش هنالموقلا دل وا ةقلخك تسل هتةلخاذاف هملاترظنف رانلاهجواي در طاب ىنع كيلاهل
 | ٠ دس راشاو ىديفح عم ينوك رئاو مكف هللا راب اوف رصنا لاق موقلاك لل وا عم هتبطاخم تضققنا ظ

 | لاقف هللا لوسراب كلسن نم ف رشاناهل تلقف فارشتنالاقف هللا ل وسراب فن رشانا هل تلقف ىلا |

 | ةداب زلاب كملع يل لاف ايهللا ىنعفسس ةيصوب ىنصوا تلق كلذ ىلع لاعت هللا ت دمفس ىلن نمتنا
 | ىهىمهالملا ىاو ىسفن ىف تلقف ىعون نم تظقستساف وهلل اوثلاياوامثدلا فدهزاو ىلعةالصلا ىف

 | اذهناك اذاالا ىضن:ىقتلقو هللا لا ىرما تضوفو وم يلرهظي رفولا وحات دقفتناهكرتن تحل
 ِي ةسماا هفيطللا 9 محر نمآلا هللا رمأ نم مصاءالو هللابالا ةوقالول وحالو ىنلبقتسم وا الا

 | ىلاللا نمةلل تمقيفا لست سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع الصلاه ذهل تءأ رام لئ اضف نمو

 نم ةلس يف رمف الست مو لعالا قسدللا وسر ىبعىيصن تسلجو ليلا طسو ىف ى درو تلصو ظ
 سأرل اريك ةقلخللا ملظع وهو نيمكلا يلا نا رطق نمل وارسهطسو ىقوالول مالجرتيأ رفمولا|

 ظ موتايمهتلقفدن وحس موقورا رجلاوا ىردملاهن اكرتاههج و فو فنالا ريك دوساههجوو ظ

 ْ اده تلقن نوعلملا لهجونا| دها ولاقنا |ذح نوكي نم ينومتريخاامالا م ركلا هسسنو مظعلا هللأ مكلاس '

 | مهللاك مسن أوكل بتو كلو دعأ ذهن اا هللا تلق مهلوس و هللا رفك م ءازجو هللاودعاي كاز زجأ



 ا |

 ظ لجر/ازافاهف رعاالضرابت ر ره م نييحا رلآ محراايهتي ةريوممناو .ودع قير أ ظ
 ن/اىلاهل تلقف مالسلا | ىلع درف هسلعت ملسف هفرعا تنك ما رخل! هللا ند باح نيم اصلا نم

 ًادحسم انلخد نا ىلا ةعاسهعم تن رسفاملست سس وهيلعهللا لص هللا لوس ردجسم ىلا لاقف دن رأ

 هللالوسر نو هللا ل وسر دجسم اذه تلقف| لات ٍلسو هيلع هللا ىفص هللا لوسر دجسم اذه لاقف

 سوهيلع هللا لص هلا لوسر لخدف كاملعمدقب هعاسلاي 1لاقف املس سو هيلع هللا ىلص ظ

 سو هيلع هللا ىلص هلال وسر ىلع ملسفرو.ههجوىقب رعلاءدهمو ولماك ل ج رهعم واملست

 ؤ السن ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب هيلعتملسق ميه ربا نمحرلا ليلخ ىلع لس يل لاقف

 الست يسو هيلعهّللا بس هللا لوس ريف لاقف ينانمضي ناامهتبلط مث يلا وعدفءاغدلاامهمم تلطوأ ظ

 ءالصلا ىفدز ىللامف اب هللا ىعفتي ه ص ون يصون هيل أسم هم :انا لع تومتنا كتنمضيلا ظ

 ةككاللم كسل ىفرضحمو من لاقف كراع ىلصا تقو ىنعمس ل#ه هللا ل وسراي تاقف ىلعأ
 ظ كباحا تنمض دق لاقف ىباحسا نمضاهل تلق مث يتناهض ىفتنالاقف ىنمضا هل تلق متن ونرقمأ
 نموهلاقف اش نعهنل اس مثنيملاصلا نم لج ركل لاق نالف باص نمل تلتف |
 كملعت الصلاه سف تمظن ىذلااذه يباتكىأ رق نم لك مضت ناتد راهل تلقم هلا املوا

 أم لكشا ءاهنفةدايزلاب وابمإ كيلعوةالصلا ذب. "ىلع لص نم لك و اه راق تنمض دق لاقنا

 هبل هج وىلا رظنلا نمانم رحال ناو داي زلا ىفّسا وجرأو ىنانم نءتلظقيتسا مث تلأسأ

 ام لئاضف نمو © ةسداسلا ةفيطللا لف نيمآ هن ةرخنآلاوايندلاف سو هب هيلع هللأ ىلبص ظ

 صعب ىقمظنا امور تنكس ىبأ الست ماسو همسلع هللا لص هللا لوسر ىلعةالصلا هده تنارأ

 ]أ طئاخلا ىلا ىرهظب دكسمانا واهلسم ملسو هيلع هللا لص هللال وس ر ىلع ةالصلا ذه نمزاسلا

 7 انآ اذاف م ونلا نم هس ىدحاف لاما يب لقت ىرجح ىف -وللاوىد .ىفرقلاوةبقلا ىلا جوت ظ

 عماجلا لحاد نيرخأ موقو بالا ىلع مند دج و نيدلام وقلاى وسد رام اهمف را مهمل ان ضرا

 رسما نيب نمءدبب ىلع ريشي لجرباذاو امض ومدجا لف سلجا نبا ترظنو ميلعتلخدف

 | نمسف بوما فرمام4 ءققبدملا تركذات اك زساج نادا رافهنتوندفبارحناوأ

 مهب تسلجو يل اوحسفف مك هللا حفلا وحسفا نيسلالا نم رخآلاقف هريغناكم ىف سلجأ
 هيفودهتماق نسحو ههج وىفىدلارونلا نم تصحيعتف هسنم لمح را ملاباش نبي نعترظنوأ]

 ميلفعلا هللا كتل أس اذهايهلتلقف هس وهمس رعاناديال وى ىفتلقف نححاصلا همس

 أ تلقف ىسن و يمسا ةسفرعم نمشكل لصحمءىش ىاو يللاقف كبسناموكمسأ ام مركلاهسوأ]
 ةكئالم نق ىسن اما ونامورف ىمساام!لاسقف كتبحص تدراف نيملاصلا ةمسئلهج و ىفئرا|
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 كسناموك مسا امهتتربخا أم الا ىف ىف نيرمشعو ةعبرأ و ؛فل ةلاعكتلاسمإ قف ن محرلا |

 ىبب احافاثالث هل أس مثنمحرلا ةكلالم نق ىسن اما ونام ورف ىمسا اما هللادبعاي يل لاقف

 نود رقم ةكلالمانهىرتنم لك او لبلاقف نيسد ًالاةرضح كب ىاام وتلقن:ةسلواكأ]

 كل اميل لاقف معنه تلقف اماود ىببحدي رت! يل لاقف كتب تدراهتلقفنونمؤم ةيناحورو

 كنوحصي ة لم ؤم ةينجو نكلا ىم ؤم نم اصخش كلل صحن نكلوةدحا وهعاس همت ىدنع

 هنالفابنالفاب ىدانق ىل ودعلكنورهش 2و قح نوع ربي وضعا ذا ىسف ىتاقو مه تلق ظ

 صخشلاكل زلاقفماودلاة مص ىو آلا ادهاص ىف لاقف هدي نيب نيفقا ود رملاولجرلاءاذاف]إ

 لولح نمءانااذهامتا و ةرهف كل دىلعالل سلومالظلاوءادعالااس رهش ن ادير

 ىديساي هلت لق مث ةجاح مك ىف يل سيل ملت اقو مهتهر ككل: مهلاقمتعمس ملف ءاضقلا
 | ليربج انه يللاقف نيب رقملا ةكمالملا نمانه نم ىنتربخا امالا مركلاهمسنو مظملا للاب كتل اس

 ىتيراامالا ىن فلانب رشعو ةعبراو فلا ةثامبكتل اسدإت اقف لمئار نعو لمفارساو لس اكممو

 نم صخشلاَفف املستملسو هلع هللا لص هللا لوس ربببح مالسلا هلع ليربجن مالا
 تغرمتو هملعتملسف ىننعتأر ام لمج اهب دجوف هنم توثدف ليرنج هللا دعانا تارجلا» ازا

 ةيصوىنتيصوا امال ركلاهسنو مظملا للاب كت أسدل تلق م * يل اعدف ءاعدلا ىفهثبلط وهملع

 فلاهنامع كتل اسال تاةفاهفلب وةنامالا دوو هنمزرتحاف كنب وهللا يل لاقفامم هللأ ىنعفس ظ

 [نأنيسلا بأ نم رخآ ١ صخسش لاقف لش كم اندسس ىنتيرأ اه الا ىن فلانيرشعو ةعب راو ىف

 ىدسأي هل تلق م يلاءدف» اعدلاهنم تنلط وهملعتغ رع وهنم تون دف ليئاكسم للادبع

 | ٠«افولاو لدعلاب كيلعلاقف امم هللا ىنعفنيةمصو ىنتيصوا امالام ركلاهمبن و مظعلا لاب كان أس
 | رونا را ل صخشماقف ليفارسا اندمس ىنترا امالا م ركلادست و مظل هللا كتل أسدل تلق من

 ىسفنىف تلقم يلإ اعدفءاعدلاهْمتلط و هماعت غرم وهنم تون دق لمفأ رس اهللا دعانا لاقف هنم

 همق درودقو لمفارسا اذه نوكب فيك و لح جاردتسا ماهللا ةكمالمءال وه ىحمو

 ضرالا م وخمس تح ءالجرو شرعلاتحتهسأ رنا يلستملسو هملع هللا لصاللالوسو ثيدحأل

 هسأر قرخو ضرالا فهالجر تصاخف اماق يأ : وح راطاخلا اذد» ىلا منسسا اهف ىلفسللاةعباسلا

 كتلاسملتلقو هب ١ تقلمتمثضرالا فناصؤغي هالجروءاملا ىف ىقرهسأرف دحسملا فقس
 هل تلق مث ناك اكمجرمئاسقح للا كلمتنا تءجرامالا ىنن فلا نيرشعو ةعب راو فلا ةلامب

 ىرأ / امدلا كرتا لاقفام ,عفتا ةيص وىنّتصوا امالا م ركلاهبسن و مظعلاهللاب كتل ًاسودسأب

 نرتشعو هعبرأو فلاةلامم اب كتلأسل تلف ملا ةبحم ىلنحم ؛اريىف امقرافوكالوماضر
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 ليد زع ادع انألامقق هنم لما را مل صخش ماقف لمار زرع ادسس ىئترأ امالاىبفلا

 نار كلا هساو مظعلا لاب كتل اسهل تلق م يل اعدف ءاعدلا فهّتلط وهللع تحن رمثوهنم توبدف

 ناهستلاس م ءاهلستت سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع ةالاصلا نم رثكا لاقف توملادنعيب قفز

 تانبلاو نينلاقرفموتاهمالا وءاب الا لئاق و تازإلامذاه رك ذا لاقفابم هللا ىنعفس ةصو ىنصوب

 ناو مهءاعد قعفس ناهللأ وحراو تيساف تاواملا وضرالا قلان:ىوسامحاوراضباقو

 دمحانيبل ةيؤرب اضتمي ناو هم رحم تامملا هنعاضس قفرءناو ييص ولام الاف
 ءايسالا عبمج ىلع مالسو نملاعلا براي نيمأ مهللا نرادلا ىف املست ماسوهيلع هللا ىبص ظ

 لع ةالصلا ه ذهل تن ارام لئاضف نمو © ةعباسلا ةفيطللا ل نيملاعلا ترةيدملاو نيلسرملاو

 ةالف ىفأ ر يسم تسفر يف اك م اسناىريابفتيأراربثا اريثكاماست سو هيلع هلأ ىلص هللا ل وسر
 | ضرالا نم دب وءا وفا ىتربم لاب اذاف ضرالا ىلا تفلت اح ردهنمتمق راملف ضرالا نم

 تاحردتسق رف لبس عوجرلا ىف سيل وتلصوهّللا ناصوا ثيحف قرا نا الا يلام تاقف |
 الهش وا تمي ت رظنف ىدق تحنىنلاىوسدجاجلواهدجا لف تق رىتلات احردلاى لا تفتااوهنم |

 كلسي ناالست ملسو هيلع هللا ىلصهللال وس رىلعةالصلاةم رح هللا توعدف ءاوهلا الا را ظ ظ

 طارصلا اذه ىحم وىسفنىفتلقف طا رصلاهن اك ةملظ ىلع د تم طخ ذاوةمالسلا لسس يف

 أ ًافئاه تعمسف مركلادل وس ر ىلعةالصلاو مظعلاهللا لضفالا ينزوجم لم يل سل و ينرّضح
 ترشيتسا كلذ تعمساملف هبامسا وايلاسن ٍلسو هيلع هلا ىبص هللا ل وسر قلت هب زجتنانالوش |

 نم ةمامت ىنتلمحفايلست ملسو هملع هللا لص هللا لوس ر ىلعةالاصلاب هللا ىلا تاسو: و ةلاقم اكلت

 نعركبوباو سلاح وهوةميرالاهءانتاولسو هيلعهللا ىبصهللالوسرخدب نيب ىنتعضووروتلا|
 لسوكيلع هللا ىلس هللا لوسراي ىمضا هل تلقفدماما ىلعوهفلخنائغلد راسي نعرم وهني
 وهللاولاياو  لعةالاصلاةرثكب كملعلاقق ءاعدلا هم تبلطو ةمتاخلا ىلع تومتو كتنمض يف لاف
 8 :زهو ىفاتكا نم يف :ذخاف ىاخاي ىل عدادل تلققف هنع هللا ىضر بلاط يبا نب ىلعان درس ى ا تهجوتم

 اب وعم تلفقبتسا وااسن ٍلسو هيلع هللا ىلض للا لوس ر ملا هديب راشاوءلدجا ذهونلدجانالاقو |
 تلق ثمح ى وهسوقلفعو ىلهج نمام وشحم تيقن و ىفاتكا ىمجودقل و ىفاتكأل ه زيه نم
 هللاق»ىفت رك تظفتسا املف ةلاقملا كلت نمامأنا امشتحم تش دقل هللاو يملاخاي ىلع اندسسا
 ىلع ترم املف هكرتافه بق تضخ وهللا ىاترظنف وهللاولاناةرع لك سو هبلعهللا لص
 لجر كلز قىلوة دس سن اكو ئاوزلارماو كلم !ىلع عازر: ىنامنظعأ] وف تلخدانا اذاف مايا

 ماعلاوحت تثكمفءدملال وطبالا وهنا ىلننش لو نسح سم عرشلا ها ىقوهو نيحلاصلا نم
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 ظ همس ةياجم لج ىلا تعلط هم وصخلاتلاطاملف |ياست ملس وهلعتللا ىلص هللا ل وس رس رام

 ةليللا كلتتباملف ىلاح نعمل سا ىكلانهناكل جر نيب و ىنيسهللا عمج ناءاحرو فاكتعالا
 ةموصخلانأشىلعالا تنا نا انهعرملا كيتا ام ىل اولاقوىدنءاوفقو نيملاصلانمةثالثب اذا
 عدوك حرافاهجاوزامتناالوكجاوزا نم ىهتسيلفهتنااما كمع نيب وكنب ىلا
 تاقف هللا ناما ىف تيس نا وك. الهاف انه متن نأ هسلع تنا اهف ديحاو وهللا اذهكنع

 الست ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر هنعيناهنبناكح ىذلاوهللا وه اذه ىحبو ىض:ىف
 | سو لعل قص لال وس رغتعناهئامتيسن تح قرككت رم نبا قلفغ لومي هيفالا تضخو
 | ىلامت هللا ىلا كلذ نم تيتق نككو ةنسلا وحنا ىلاست لسو هيلع هللا لصين ؤر نم تعنم ىتحايلاست
 [ تلعحو ئم مقو ام ىلع مدان اناوام ايا تثكمفايلست لس وهيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلا تعجرو

 ظ هن ريخ وهلوسرىئب ريناولست لس وهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلاهاجم هللا ىلا لسوتت |
 | ّلاناك انا ىرباوف تيارفالست لسو هيلع هللا لصدل ةط اخخلا نسحاب ىنتبش. ناو قل نم
 [ىلوخدو مهايندىفاسثدلا لها عم هتلخدام لجا نم ىنح وب وهودن دب نيب ىنفق واىلاعتو كراس

 وهوبراي كتمحرب براي كمركب برايل و وب راي كلضف:لوقااناو نم ردص ىذلاوهللا ىف
 | للا ىلص هللا لوس ركنمض دقو فيكى ضن ىفرطخف راثلا لها نمانا ىضن ىفتلق ىتح خم وب
 أ لا لوسرب اذاو تمض دابق و كببح ىلع صن يا اما برايتلقفرانلا نم ايست اسوهملعأ
 تعمسف ةليسولا بحاصالا ةيانعلابحاصاناةءعافشلا ب حاصانالوقناميلست ملسو هيلع هللا ىلصأ
 وجرااناواب وعر ماع زف تظقسسافرانلا منوم اموهاللاقف رانا لها نمؤهابراي لوهالئاق
 |ءدملت يأ رام لئاضف نمو كيةنماتااةفيطللا)» هئاقل مويا زخم ال ناو هتمحرانيلع نعنادللا|
 1 ةلطلا ضعب ىعم لعجت نأ ى سفن ىنثدح تؤه اتامدعباملست سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا
 | نحو ماعلا وحن نا والا ضعب عمتي رقتسا مه عفتلا وةعاملسا الص مهعم ىلصاو مهم سن اتمنل
 نذاريغ نما رقلاةلط مجم نا ىلع ةحرصنلا باب نم مناو ىسْفنىلتداكو ةيفاعو هللا نم ريخم
 مهدوجو عم زك أ و زكاملف ممنرمز فهلا ينرشحبناءاجرو مس دخم عافتنالادصقب كلذيف

 | ىنتداطصاو اهكاش قىنتلخدا ومييسا يلدا ىلع تلمح و مهلجا نم قزرلابانمامهاةرثك
 حالا نماب اسنككىف بس: تلعجوا راسخ ىف تحبصاوةلفنلاةاوهم ىفتيسما واهكآرشب
 ةَفرط مهمم تكلس نذلا نيم اصلا نمانما وا ضعب لمجف عرمشلا ةهج نم كل: تفسحنساو
 || ملف ىبسبايثدلا قلو خذو ميرمائحالاوةيلطلا نمد تقلعتام ىلع ينو رجّري ينو هني دهزلا
 [لامكلاولامطبا ىفنهلثم ىرب سيل نيعلا روحا نم اك ىرا وج مانلاى ريابف تيار ف ميلا تصنا



 #* امال

 ةأرمأ تاكو ىلا نم يدسج نهم تفر عىتم نبرقاملف يلا نبقتساو رضخ لال ح نيلعأا ٠
 كلب هللا ل مفاماملت اقف ىلٍبتلاقف_تمدق تسلا اهل تلق واهماع تملسف نيف رطلا ةف رشة اص

 اا تاقن كللاةلبقتسم ىه اهوءارهزلاةمطافراوج ف يناو نمركاوهلضنء نحر تلاقفأ]
 نبدا اذه تلاقق عطاسرون اههجو ىلعو يلا تلبقافةليقملا ىراولاءذه ىف ىماهتلاقىعأأ

 ىنقفوىذلااذه يبر لضغ تاقفامسلست سس وهملع هللا لص هللا ل وسر ىلعةالصلا نم رثكملاتباث

 ُكنع عدو هلع تناامع هتلاى واي دلاماهالاباسع تلغتشا كلام تلاقف هماعىنناعاوكلذل|

 اماست ملس وهملع هللا ىلص هللا ل وسر يبا ي ا عم ريست ىتح كلف رافاالتلاقف معناه تاقف مامهألا

 اهعم ترسو ت راسو ىدِن تاذخاف ادءااسدلا ىلادو مال ثنا ىلع تاثمملا ودهعلاكيلعذخ اي

 اميلست ملسو هلع هللا ىلص ىنااىلع نولصي اماوقاتدجوفامهفرعا الةنيدماناخدناىا
 [ان دبس ىلعملسو لص مهللا ةالصلاءذب مماوصانوعف ريو لجو نعهللا الا مهددع ملميالإ
 هللا ىلص هللا ل وسر ىلع مهتالاصب ىلصا مهعم تلعجو مم دصقتف دمج لا ىلعو دمج ىلع: ل رابو دمتم

 هللال وسر دلع ىننفت راح ىمءارهزااةمط اف يب دمسو موقلا نيب ىعسا تلعجو| لسن سو هيلع ظ

 اماعط زولك اي مهو مهنع هللا ىض رد رشعلاهءا محا عمدت دج وفاميلست لس وهلعةللاىلصأ

 | تفتلب وهوهنم لك أ محلب اتكاميلست ملسو هياعهللا ىبص هللا لوس رد, ىفت دجوفامحل وأ
 | ملسنف لكالا نماوغرش ىتح ى سفن ىفتلقف هلع ملسأ نا ب دالا ىنمنمن مهممث رحتي ودياجاىلا

 | موقلانلئلوا ةالص ةجضب تيتساف لسو هيلع هللا ىلص هيلارظناو موقلاثلثل و أعم ىلص ا تاعجف هيلع
 | ىلانتيس ووانبحةيؤ رانلع نع نا مركلاّسلالأساوايلست وسو هيلع للا بص هللا لوس ىبعأ
 نيملاعاابر هللدماو نيما ريتك( لست لسو هيلع هللا بص دمحشانال وموان ديس لجو نعل
 | ايلست ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا هذه تيا رام لئاضف نمو# ةعيساتلا ةفطللا |

 نم نيملسملاءاملعنموهودادسلاوحالصلا لها نموهوهنوم دعب جاخلا ىلع ىديست يأ رأ
 لاقف كب هللا لعق ام ىدمساي هل تلقفامهاكربب ىلاعت هللا اخت ىشاشقلا ثسغلا يبا ىدسسبامحا

 مريخ مهلاقفهلا زانا ونفديبا وخأ ضعب نغهنل اس ماع رك اح رديدحو و هتمحر و هلضفب ىنم وأ

 كانل ًاسىدساي هل تلق تتاح اصلا نماهمافكلماب كيلع لاقفابم هللا ىنعفنس ةيصوب ىئنصوا هل تلق
 ةالصلا فد زةيصولا لك صو ا يل لاقفاندابتجاوانلاحنم كل رهظام مركلا همسئو ميظملا هللا
 هللا ىلص هللا ل وسر ىلعةالصلا نم تمظناممف وزوامملست ملسو هيلع هللا لص لنا لوس ر ىلع

 دمب اهتمظنيناوابب تملع نإا نمو كيغلبت لهو هلتلقف بم رثكاواميلست ملسو هيلع
 اهف ةرايزلاو اه كيلع عبسلانيضرالاوعبسلات اواهسلاىناهروب حالدقل هللاو لاف كوم



 «رو
 اميلست ملسو هلع ىلص سن لعالصلا ودركذي ميم, ولق احا نيذلا نمانامجمناهلالأسا ْ

 |ةرخآلاو ايندلا ىف مركلاههجوىم ار ظنلا نمانم رح الن اوهناريج نما_تنخاو انلعجن ناو
 لئاضف نمو ةرشاعلا هفمطللا : هاوسدوصمالوهريغبرآل قيقوتلا يلوعناهمركو هنع

 ىرب ايفيلابللا نمةليل فتي أ راميلست سو يلع لا لس هلا لوس ر ىلع ةالصلا هذهل تنارامأ

 ظ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرةرايزدا رانملوشوهو ( ىدان ايداىأ ) حريب احا ر متانلا

 ة هللا ىلد هللا ل وسر يلا انلقاف هلا نولش سانابانا اذاو حا ربلا عمت ررمف العم عسلف اميلست
 ةفرغلا نيمت نع عج را سانلا ب حاصق بالا بلطب امنا نع تدَجاف هملاعهف رغىفامماست سو هيلع ٠

 | هللا ىض رهبات عم اسلاحامياس: ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسرباذاف تلخ دف بالا تدجوف
 ا كملع مالسلاو الصلاتلقف مهم دحا هجو زر : لوما مهنبب ويب لاح مهنم توبداملفق مرلع

 | زه تناك[ ثاّسب لهاو كب اما نءاضرلا وكلا ىلعو السن ملس و كسلع هللا بص هللا لوسرأي
 |ايل 'اكنب وىننب لاح دق لاقف اميلست ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسراي كاسعم يفداع

 ىتح ف هخسبوب : لاا ومحب تن اوماهتحالا واسدلا نعكاهنس نحل وس وى وب لعج واشدلا ظ

 تلعجو ىوقشل الا اميلست ملسو هسلع هللا ىلص هللا لوسر نيب و نسب اذهل احام ىسفنىفتلق

 لها نمتناي للاسقف اميلست ملسو كملعهللا ىلصهللالوسر اي ىنتنمضدق سالال وسو كس
 [مامغلا اذهعفريناّنات وعدامالام ركلادنع نها و مل املا للاب كتل اسدل تلق مث ةنحلا
 هللا ىلص هللال وسر تيآر تح“ ىئدصعب ايش به زي مامغلا كل ذ لعحف كلب و ىتب لاح ىدلا

 ملسو كسيلع للا ىلصةّللالوسرايهل لوقنو هيلع رمش تلعجوهباصحتا ءاميلسن ملسوهيلع
 مامهالا ( عد ىا) كلبق كل لوقن نحن لوَش لعجو ةنلا لها نم تنالاقق ىنتتمضدق سلا ||

 امامها لعج نام ركلا هسنه اج مظعلا هللا ل ًاسنمانهالا كلبق هل وقد_دعتظقينو مج تناو
 وهملعدلل يصدم اندمس انيروملا انتليسوو اب ديسءا# ىنشبامح انتمه ف رصي ناو ىتسابف
 تيارام لئاضف نمو ©# رمشع ةيداسملا ةفضللا 9 مظعلا هللابالا ةوقالولوحالوامملست

 مايدانمىأ) احا ربيملامللا نم ةلمل ىف يأ راميلست سو هيلع لص هللا لوسر ىعةالصلا ء هذه

 هللال وسر ريق ةرايزدب رب نمابل وش وهوةدحاو هلملاهلبق ىبلا ه هل ١ ورلا نيب راهنيناكوالاهنأك

 ايلست وسو بلع ىلصءربق ىلعانفق وف هفلخةعاججا رسفانمم عسيلفايلست سو +سيلعهّللا ىلص

 رق ادهىهلال وش ١ وملس و هيلع هلل لص هيث ىلع ةالاصلاهم رحم لنا ىلا وعدنو هيلع ىلصن ٍتلمج

 ل ا ١ مهللا كلاساهربق ادهن : الاودهجو ىرا تنكح ىهلا كيس نماو هينتيرا كس

 مسابل لكما وناهسيوايلست ملسو هيلعهللا ليصهباذاف هينتسرا انالا كندا ههاجمو ظ



* 0 « 

 التناو مامتالا كلمق كلل وقنن متي لاق ثا راملف عن رب ناكس نم جرد نعول ذان هو 9و
 ظ ضرم ىنسشي نا هلا عدا رضي رم انا سو كيل هللا ىلص هللا لوسي هل تلقف هللا قمحلاق مهم

 | وهو ىم أر يلع هدابب تارشلا لسجو يسار ىلع هك راما هد ضيف ىنم اءدف ىلفغ

 |ىرحالا هيو ىم أر ىلع ةيرضي ةسملك ل كو ايل هللا لاش دق لاق مهلا كرفس سلو ع

 تسبسحأو ةوزلح عم جلس دراي ىلق ىلع ىمأ ار نمل زادقع ىعب سسحا دق هلل اوف ةضياق
 نه هدب , عزام وف ضزالا ىلا ادق نم جرح نا ىلا ىنطابو ىلق نمجرخحدق» ىشب

 ]مهم لمجا را مل رضخا سابل مهلع هلوح م وقل لاق م”رون هسبف عطسو ىلق راثتسا تح ىسأر

 اوساجو هسيفينوملجاورضخااطاسب يل اوطسبف مكسمم ولما مههوجو نم حولي رونااو |
 ظ انمطق © انتحم اضس اروحم تي أرف ضرالا ىلا ترظتف ءاوملا ىف شارفلا انبراط مثىبم
 فولا نم :ىثى اخ ادفرضخا هلوحام لكو رضخا ارحب احترف روحعلا كلن
 شالا هاينم معبال روت نم دسم دوم ىلا انغافاش ىترطاسلاو روجملا نمانتحت تيأ رام

  [|كلت نم روتلاو رضخا سالب مهلكه ءاكسو رضخ فرغو رضحروصق«سقو لجو نع
 حولي كلذك رضخا ! هنكلو قريلاكةرم دصبةرمحولإ تاسضورلاو فرغلاوروصقلا |

 ناكحعس نمت را نمل م سلي اولاقف مهساسسل نمو موقلاهوجو نم
 لاق ىيكسم ينومتربخا امالا مر كلاهببسو مظملا هللأب مكتأس مهتلقف ناكملا اذه
 هسيّس و ماعلا هللاب كلاس محل تلقف هللا ىف نيب احتملا ةرش رضخ هذهيل اولاقف ناكملا اذه

 هلا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا ىف كتحمبمذه يبل اولاقفةسئرملاه:هاناتلن م مركلا]
 «يلعهّللا ىلص هللا لوسر ىلع ىبصن تع راكذالا ثا ىلع اههترتخا امبوايلست ملسوهبلع 'آ
 العجي : ناللالأسا واملسن سو هلعهللا ىلص هيلع ىلصاانأو تويشلا و نإكملا كلذ ىفابلست سو

 ةرخ . الإ واس دلا ىفا لست سو هيلع هللا ىلص هو 1 رايدعنا وىلعالا سودرفلان اكس نمانتحاو

 | هللا لص هللا ل وسر ىلع ةالصناءذ لتي أ رام لئاضف نمو ##رمثعة سانا ةفمطالا فو هم ركوهنمب

 هللا لعف امدل تلقف هلاح نع هل اسن هتومدعب ينا وخا ضعب ىلاملل ا نم ةلمل ىفت ذأ راملسن رسوديلعأ
 ىخا اب رشنإ لاقق انلاح نم ءىمث كلل رهظ لهىخااي هلت لقمهلضغ ىنم ركاو نحر لاق كلن

 يل ةالسصلا نمت مظن اعلاق نيقب دصلا نم هللا هلعانا”©تلّقف نيقدصلا نم هللا دنعتنا

 تنك نياجراضيا تيأرو هج رثثع ةثلاثا ةفيطللا ف ايلستلسو تيلعللا لسهتاالوسر ظ
 امه تلقفامه ومدعبامهتإ أ رف (برفملا ةغلفةموكحلاىا) نزلا قيرط ىفامهفرعا

 ْ انعر الاقؤ اك لا لضام , .ركلا هس | همشد .. ومما ناباكلا ظظٍ 6 تاق الاقتاممدق ليلا ظ
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 نوعا اتناكلو كذنككالاقننيدنج نزخلا ف نو (يفوندق نامه تلق ضف ]

 ٠ ىئامكل رهظ له ركل هيدنسو مظعلاهَللاب امكتل اسامه تلق منال رفغو هلضغ هللا انحرف

 اامملت اقف نيس دصلا نم هللا دنعتنا رشا لاقفانرما هيقاع نم ءىنىبعاممقو وا انلاح نم

 اريثك ةريخلادنع كل نا هللاو منالاق نالوشام قحأ مركلاه بنو مظعلاهتلابامكتل اس

 امهلاس متايلست سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع الاصلا نم تمظناعالاق كلذ متلقف|

 ةالسلاب انتحا و انعقتسنأ ةللاوجرا اناو تبتناف ريخم وهالاقف ىفوتهف ةرعاتنك ل جر نع

 نمو هي رشع ةارلا ةفيطللا هابثا اريك الست هسو هيلع هلل لص هللا لوسر ىلع

 | يلا فلا نم هيمن تيا رايكست لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىلعةالصلا هذه ثيارام لئاضف

 هلا س روع ليلدلا اولاقف مهلاسرو لسرلا رابخاىف نول واس مهوووبلاناهر نم هعامج

 تاقق دمحم ةلاسر ىلع ليلدلا امو اذكو اذك ىسع ةلاسر ىلع لملدلاو اذكو اذكى سوم

 !همعتملسو هلراحشالا دوحسوهلرمقلا قاقشنا و ليزتتلاو حولا ءتاسر يع سيلدلا

 م( ةلرنم ةلزأ ةرحعملاو تاومسلاو ضرال ابر هسلعىلصو تادامخلاهل تقطن وراححالا

 |ينوتدصت منوقابلاو تق دصم مهدحا و لاقف ىنع غلسام لك ىف ىدعقدصومللاعت هلوق |

 هللا لو سر .ىرنا دارا ن ماب لوّشو ( يدان ىدانملاىا ) حربب حاربلاب اذافينوبذكي ملو

 | ضساءامب ىرجتاننعاندجوف ىبس نم مس تر رف يب قحتتلملف اهلسن سوه لعمل لص

 |اهدتع سلاحا لست سو« بلع هللا ىلص هللا لوسرولسعلا نم ىلحاو يلثلانمدرباو سلك

 أ لس لاقفيلعتسلسو هنم ت وندق هلل |لوسراب كل ءلعمالسلا وةالصلاَت اقف هعم ليرعجو

 | ىف اميلط و امييلعىهجوب تغرمتو هيلعتملسف مالسلا هيلع لبرج نيمالاحورلا ىلع
 | نمهكحراملاكدس ىنقسا .اهلست ملس و كملع هللا ىل ص هللا لوسراب تلقميىل اوعدف ءاعدلا

 | ةكرانلا ادي ىقسا ليريجادمسل تلق م اعيمج هيدٍس تافرغ تالت يناقسف نيعلا هذه |

 | ىونأ اميسدب نم ةبريش لك ىفو يتاقسف ىنمقسين نا املست ماسو هيلع هللا لص هللا وسر هر ماق |

 الصلال ضفا هللا نمامييلع اعيمحامبنم تدصقام ىنملسسنا هللا وجر او تبشناف سناء رشدنع
 نكلو ٠ ملسو ه«ئلع هللا ىلص ىناا ىلع ةالاصل !لضف ركوارف سدلايؤ رلا هذهو )ماسلا زا ؟ذاو

 ام لئاّسق نمو # رشع ةسماخخلا ةفيطللا ف ميظملا ريخلا نما يفصح امل لمحاهتكر

 ناهّتلطق يلافالا نمةلمل ىفهتبأر اهلستملسو هيلعّللا لص هللا لوسر ىلع ةالصلا» ذحل ثار

 ىدادحأاىمس لمحو كاباوكم]تنمش وكتنمض دق يا و يلعةالصلا نم ركألاَقف ىتمشلا

 ' تدرثمالا لوسرأب تلق هلا ىنر بلاط يباني ىلعاندسلا دحاود,س ا دحاو مهاهسأب



 « ا

 ةاللضلا نم تكاو ليللا مقو راينا مصف ةعجةليل لك ىيؤر تدرأ أل انق ةعجةيبل لك كسور
 ]| لعمريط ل سراف ضرالا نمةالف ىفانررمواريطمدي قذخا ودعم تيكرو سرق ىلع كد ىلع
 | ايات سوهيلعللاىص لال وسر يلا غل فاح ةفايلاتا زنق ىرابحلا همي يطل خاف دس:
 ..ا] هللا لصودللا مسي تلق تش ناولافف ريكا هاو هللا سي تلق هل تاقفاهحم ىلع كلاق فيك لاقو
 | نماتريزينا مر كلا لال اساوتلأ زجاهلوق دنع تهتنافالأ زجا مر كلا ىنئادختاة دس ىلعأ

 1 لوسر ىلعةالصلاو ةفاركذ تومتاهنال سفنلا سنوكت ناىرامملا كلتل حبو لمجم ناو هلضق
 | ىعتالصلا لب تلق ) معااوةيفاكةمسنلاو عرشتالةاكذلا هللا لوسز ىلعتالصلافالاو هللا
 ايورلاوزهو هسنعهللا ىضر ىففاشلاانماما ب هذم قب دلادتع هعو رشم ملسو هيلع هلا | ىلص ىتلا
 | ةالصلاذهلتيارام لئاسضف نمور شع ةسراسلاةفيطلل اوله (بهذملا ىلام اهسارو هديؤت
 نملا نمرفت دنع فق ويف ييايللا نمةليل تير اميلست سو «سيلعمللا ىلصدللا لوس ر لع
 || نم هدانع نماولقاىذلا كل زنا ونال ف ىدس دنع نما ا اولاق ملقانا نممهتلاسف
 هللا لص دامس بسر بق ىلا ولعت هللا ءاش نإ ةكم ىلا الاسقف نودءر/نئاىملا مه تلتفادتتنارق
 .يوذخاف عاق توف هللا ةسكربىلع شا ولاقف مكعم يتوامحا مل تاقفاميلست سو هيلع ظ
 | مارحلا هللا تيب اذهاولاقوةكع اول زوج ةعاسا ضلع ىلا امف قربلاكءاوملا قيباوراطو مهنسب
 أ قس تقوعرساناكايف ةرمل واكم هعم بوذخلاف هللاة كرب ىلع !ولاقمأ مهعمتفطوا وفاطف
 هنم لمحا رب ل صخش انملع ل خدفانساجوامماست ملسو هيلع هللا ىلصهللا لوس ردجسماولزأ |
 ١ هللا لصدّلا لوسر ىراناتدرا هل تاقف هللا ةكرب ىلع لكل اقف لسعوديررث هبف قط هد

 أ ّدلاءاشنا-١ رتوامملستملسو هيلعللا ىلصللالوسر كيني ن الا لكل فقامت ماسوهئلعإل
 هللا لوس رربق و ةكم ىلا تغلب ىتح ةعاس ”يلعر متم و يلزتمتقراف ةعاضلااجعاب ىسضنىفتلقف |
 أ مخ تاقف مهبسن اسمو مهمسا اميئولح نيذلايناسحلا فرعإإو ياست ملسو بلع نص
 | ينومتوخا امالامالسلا هسيلعدوادنيزايلسللاىنب مكن ًاسوركلا هنو معلا لاب كت أس
 | نم نين ؤملا نم نجلا نمةريشع نحاول و ضرالا ىلا مهاقراودمف مكسنامو مكتناكم نبا
 | لسو هيلع هللا لص هللا ل وسر ةيؤر تدرا مه تلقفايلسن لسوهدلعللا لصهللا ل وسر ةنيدم ناك
 أ هللا ىلد هللا وسر اذاو انج ر خم مامطلا كلذ نم تلك ا ف ىلاعت للا ءاشنا هارت لك اولاقف ابلست
 | يلا راملفهتيق روهفاتكاب مهملعًاقئافاقنع مهنم لوطا وهن اكمف ةعامج ىفالبقم اباست: ماسو هيلع
 | عمجت ناالا كل سيل كاسفنس قف راةدحا وةمقد هلك ريخلا مج نا تدرا دس ايلا
 و لك كلو ىلعةالصلا نم زكانولوالا كباحضا الاكل تبل ةلظلا ىلع مدخلا و ةدابملا اي



 مع
 | هتلاقمدنعتهبتن ييتناف 5 ًاسام لكشللو و ع ةالصلاب كملع لاق هللا وسراي نمضاهل تف يخ ظ
 ! انخاشا مسمجو انثحالوانل رفغي نام ركلا هبنءاج ملظملاهللالأساوتلأسام لكك لوألا

 الو اناوعد رخآ ومحرروفغمنا [لست ملسو هيلع هللا بص دمج هيبنس نمأ نمو انحصانوأل
 4 رشعةمباسلاةفيطللا# نيلسرملاهناوخلا عسمجو هلأ ىلع هممعان دمس لع هللا ىلصو نايماعلا بر هل ظ

 [رخآ ةلملت اذ.تق املست ملسو هيلع هللا ىبص هللا ل وسر ىلع ةالصلاد ده ثنا رام لئاضف نمو

 | ىتذتلف ةرجفلا عولط انتا طئاخلاىلا ىرهظ تدنساوىنكما امتءاصوتأضوتف لمللا |

 | ن٠ هبرقل هتلسحتساف مهنم ريغص باش ىلا تيواف مهعم تيشف نوش.ع يلوح اوقاب اذاف ةنس]

 ! هللا كاطع تهسقا با شلل تاقف هللا قلخ نم ن مكب نمرغنا نعملأ سالب تع رساف ىس

 | نحو نينم ومان! نف.ةفثاط صن ىللاقف قاخلا نم منا نم ىننربخا مالا < .ركلا ينو ملظعا |

 [هلتلقف هنا مما نم [رمس كلذ يل لاق ناتْلاب نيم وما نجداع نم دءاعةرايز ىلان وراس[

 اًارهج يللاقف متنا نم ىننريخأ امالاىنفلا نير شعوةعبرا و ىنفلاةئاعو هلابك يلع تمسقا ٍْ

 افشنلب ناار سمتنينم ولا نإ نم ةنسفئاط نحنانعم نيشاملا م وقلا نم ناكرم لك عمس ىتح
 ىلع مسنق امل ئناذلا رتلانزاذ ىلا ىممرس ىلا و ىلع مسقافةتسدملااناخدفاهف رعاالةندمأ]

 ١ تملسف ثبا نيدسما تنا تااقثتبا:ئدمحا اذهماما اب هتدلاوللاقفرادل الخ دف هتفمسا 1

 | ىلعةاللصلا ظن تأ دبا نيم نم لت لاقف تباثنيدمحا انا ين ومتف رعنما نما تلق واهملعأ]
 |هيولمامنو اءامل وا نم ادحان وفرع لهوا متل قف امياست سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرأل ٠

 | ناحبساملتلقف سو رعةزام نميدعسلا اد ىديسالا ف رعنمل نحن يل تلاقفهنو مدخن و أل
 لجروهو صخشلا كلذالا فرعنالت اتق ىدعسلاد#ع ىدسسالا يلو هلل نكي لعو هللا |

 || هرايزلا سدقىذلا الا لجرلا كلذ ىلا يب لقا وىدس دخا منان دع رهاظ و[كدنع قخ[
 || لسوديلعللا لسا لوسر ل عنواصب وىلاعت انو رك ذب ةعامج هعم ومغترمناكمىنهدجوف |

 | ماق ىلا راملف رشدلا دساي كاهجو نم ًاوضارّقالو سمش ثتعاطام هللاوزول وق عهوامياست 1

 | ىلع لقاو هل وح ناكن م لكم نكسذ 57 !-نادعب هبناح ىلا نساجاو ىدسذخاو يلا |

 | ىدسا هإتلقمت 1 ع مهلك هواساج ءاقن هتيم دبر نمأي تب ابن يدمحا !زهلاق وهءاساج ظ

 ةةنسدم ىدلا ر يغش بأ دا نوكل نأ ى مع ىنذ رعت نان هم ركل هيسنو مظعلا هللاب كتل أس

 تاق تبث نبدي_.ه-| هللا دعانا هل تلقف ةحاص ىف نئاكلا تباث ندم ا تن :الاقف كءاحالا و

 ظ تنادي موب نم كتفرعالاقف كف رعاالاناوىنتفرعتق و ىا نم مركلا هسنومظملاهللا,كتلاس | ظ

 | الودللا بشع ريش نم كلناككىع رشبا الست سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع ةالاضلا مظست

 هايس
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 ظ ىمسا اما لاف كسن ام : اموكمساام< ركلا همست وغم لبث كاتس ىدسلي هل تلقت < أ

 أ ىف ىىصولقاو نأنملا ةرايزملا ساو قاوقاو ةنسدم نم دمت نب ةرحنتس هللا درع اناف
 | دايزلا ىف للا لاسنو ًاريسثك اريخاهمف ندعو واملست سو هيلع هللا لص هللا لوس ر قاعةالاصلا

 ةالصلا غلب املف حصلاةالصل نذؤب ماق م ءاوسدوصمال و هريغبرال قيفونثا يل وهنأ هلضف نم |
 أ حصلا لصف مق يللاقوىد سب ذخا مراهقلا دحاولا هلةداصعلاهنماضو علاق مولا نمريخ]

 ءاطغ ىلبلاقفالق رحفاادصر يىناكو ىحاص تم اكن طئاسلا ىلا دسم ياكم ىف انا ؤتمقف

 | فدمحلاو تياصوءوضولا تغساف رجفلاعلط وباحسلالاز دسق وه اهيل لاق مب احسلا
 [اياس لسو هج وهلا لعو دما: دسس ىلغ هللا لصو رعاجلام واسم تملعامم دمام عسيمج ظ

 | قمف ولى وكنا ثامق دا ىلعهن تدحاعاشلعدجو كئاماوا ىل اعهب,ّت دس اعاسشلع نم مهلا ؤ

 ١ و مانمايؤرال ةهلغش ةيور ىو رشع ةنماثلا هقيطقلا © لاوس قاوم الو.لريغ برالا

 ظ يناناو: وللا ىف تنك ملست سو هيلع هلل قص هللالونسر لعةالصلاهذهل تير راملئاضف نمو

 ةلهحلصنل هدِساسعس رب لع ضرعوهم#* 5 رقفىل اكرتمت وك نم ةنتفلا ىلع لخ داف صخحش ظ

 ا عفتسال وه لاو ىلع راشا صخشاذاف ىئرافاملف هل هتحاصا فاح فصم هب نجح وق هن داق

 لس وت يل لاق و صخش يما لبق نينالصلانيبام ىباتيقف كياع اخي تن او عسب ثلا كاذب
 1 لسوبا تلف ةككم حاص دلال ىديسو !ماست ماس و «بلع هللا لص ىتلاب للجو نع هللا ىل

 ةرايزل تاقام تمل لوطن ثيختسا قامسما#ت ملس و هلع هللا لص ىنلاب لجو نع هللا ى
 ماوقاباثا اذافاهمف تاخد و ةالصلاتمقاف هلزكهبرقب رغما الص تق وتخاف نيلاصلا ضح |

 ] يب لاحف نيمااهف رط نم عرسأ روس مهل و كس ب رض م مهطسوىفاناو قعاولبت |
 هللا لص نرخ . الاونيلوالاهمسب اذا واهمطقا يىنالص ىف أ ا واريثك لاخلا يف يبقاضف مهنسوأ]|

 امملست سو هيلعدلا لصدمج اندمس نيلجحلارغلا رياقو نو هملاعلابرلوسر اممئست سو هملعأ

 ١ ىعور تنكس مانالا عسفشأبا امملست ٍلسو هملعتةللاىلصلاق وةفقلخلا ىنلخداوىدسذخا :

 يلولا كلذىلاّتمدق ينالص تممااملفءانمع تسل ةدهاشم هب ٌؤورئامذهو ىتالصتمعاو |

 ءاروامىلالصت مو كلاح كلص وإن دهاشاهمىلا ىدسسسأب هل تلقف روسلانلعتتلاتفروزملا :

 أ ىلع هللا دجاف ةقلط اكلخداوما زطلاننزرككفدق لاق ؤهعفر< ةعاسدسأ ريق رطافكلذ |

 أ انف نكت و كلذ نع ةرصاق انئاوحا نوكمم العام هللا لضفت اهئ ةيؤرلا هذههو كلذ

 |ركشلاو دما هلفءاشي نم هيب هلا لضف نكل و مانا ىف سؤ هيلع هللا بص هتبؤر'ىتح ةيلها
 | همر كوه شع ىطربو اسير بح اكهلضف نمدب زملا ىلاعت و هتاحس هلأسنو العب يعتاام ىلعأ



 دل
 رسوهبلعالا ىلص هللا ل وسر ىلع# ةالصلاءذهلتيأرام لئاضف نم 1 رشعةعسانلا ةفيطلل ا 9#
 هللا صنت وسر يلع صا اناوابتم مايا وكللاانزاعا راثلاتلخد ىنناك6 تانلاى رابقتيأ راميلسما#

 !ام وادنحا يدساي ىلتلاقف يلاَس دصاهجو زناكتأ رمأىنّسقلف رانلا ىلعدمت ”فايلست لسويلع ظ

 | هتيبتلخدا يلاقدص لجرلان وك نم ار يثك كلذ ىنمحافرانلافهتجوزونالف كف دصبتملع
 لجر وه ويناناا نمو اذههل نا نماحلتلقف هءارسشاذهيلتلاقف نارطق نمردق هفاذاق ظ

 | اهنقاذاف رانا قت رظنفكل ذ. ذخاف مارحولالح نملا لا عمي إتلاقف حالصلاءهاظ ||
 ظ ىلا ءامسلا وحن أ وهلا ؤفتمضرا م نيم همركوهنع ابمهللاانافاع ةيدواو رانلا نم قدانخ

 لجو نعَللا نودحوبو نوسدهّونوحسي ةكنالاملا تعمسف ءامسلانانع تغلب نا
 ىلا ًاطباه نجر ءانم ا ذهامالكوا ريا لها نم كنافريسحلاب رشب الوش. الئاق تعمسف

 اهجورعرخو حتفنا بالااذاوةأرملابانا اذافهه تنك ى ذلان اكملا فتازئىتحضرالا أ
 م اميلست ملسو هسلعةللا ىلص هللا لوسر ىلعةالصلاةمرحبو كبس هللا انا دقلاغو

 82 1 لامخو نسحتاذةأرماتدجو ةيأاغةفرغديفو هنم نسحانؤارلا رباعضومت لحد

 م ّمرعش نيحغلا فتن ر وهعصق ىجلثلا نم صضيأانمحم نحت ةدعاق واهم رسحا ن ّوا رلا ]

 | كلن ىعاؤنا ةًارملا كلل تلقفةرعشلا كلت طالاتخا تهركف نيحملا كلذ, تطلتخافةليوط

 اهمكحواهلعرداقلاتناواهملعي ل ةردقاليل تلا قف نيجملات دسفا هللا كام بةرعشلا]|
 دعت قفافامك راف تشع :ناواهعزلاف تشن اف كللق ىف ايدل بح نم ىتبام ولدِس

 .كلاخ نأ تبان ندم اي ىللاقالجرناابم قب ننكلو اه رخآ اذه وكاذي اهمالك

 | ىلاهرما هللا زا نكخحل هللاءابل وا نم وهف هرماةسقاع نعةعاس لكك ل اسي ىذلا انالف ]|
 | اذهو ملعاهللاو ةرعشلاكلترما ىنلاه وكل هللا هم هينارا امبرورسمانا و تظقيتساف ةمليقلاموي ؤ
 ظ هللا أنعطو هنع هللا ىضر يىترغملا تبان دمح| ىدس ينارم تهتنأ * يفا رملانمهتأرامرخا ْ

 | هللا لص ماركلا لسرلا اخ دما دس ىلعمالسااوةالصلا حان نم هقز رامانق 5 روهناكربي

 ونا ةمالاملامامالا لاق # نورمشملا ةفمطللا 9و مالعالا ةمئالا هحصودلا ىلع وملسوهلعأ]
 مائتلاو ةظقملا ىف مانالا رخل نيشقتسملا ىف مالظلاءنأابصم هن اتك ىف نامعتانب هللادبعإا
 | كلذ اولا تاواثسف ةنسحةلا- ىلع مونلاىفةرثك نوصحال ءاملعلا نمةعاسصح يثردقو ||

 نس #ب نو رسشعل هءلاوةيدالا هفيطللا #1 # ملس و هبلعدللا لص ىلا ىلعاشالاس ة ةردكب »
 كيتا ليفام هل تلقف مونلا ىف هلع هللا ىضر ىفاشلا تب أر لاق  مكحلادعن هللادعإ

 هلتذقف سورعلا عرش 5 ىلعنو سد رعلا ىزت 6 ةنحلا ىلاتففزو ىل رفعو ىمجرلااة ْ



 م 4 راه ظ

 ىلع ةالصلا نمةلاسرلا باستكى فا كل لو لئاق يللا قةلاخاءتهتنلب <13
 | نوركاذلا هركح ذ ام ددعدمج ىلعهللا لصولاقلاق كلذ فيك و تلق يلسو هلع هللا ىلص
 اامكرمالا تدجوفةسلاسرلا ىف ترظن حصا املف لاق نولفافلاهرك دنع لفغامددعو
 ظ مالظلا حامصمىق هلاق هنعىواحطلا قرط نم ىدسمن اولا وكشب ناوىريمتاء او رتدأر

 ىددسم نا ةسشن رط نمو تاماللاو نادربلا جرخا # نورتعلاو ةاتلل ةفيطللا ف

 رفغ لاق كب هللا لعفامهل تلقفدن ومدعي مانا ىف ىفاشلات يأ رلاقدنا يبرز[ قب رط نم

 املكد متت ىلع لص مهللا ىهو ةلاسرلا يباتك ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع اهتيلص الصب يبل
 ٍي م نورمشعلاو ةثلالاةفمطللا # 9 نولفاغلا»ركد نع لفغاملك دم ىلع لصو نو كاذلامركذ

 | لا ىروندلا هللاه عينا نعى ئارطلا نادم ن بدم قي رط نم بقا ا ىف هساىور
 1 0 لوسراي تلقفما لا ىف ملسو هلع هللا ىلصىنلاتيأ روق ىفاشلا نسملا/!تعمسأإ
 أدلا هركداملكد # ىلعّلل ىللصو ةلاسرلا سابستنك قروش ثح ثدع ىفاشلابعزج 1

 بغ ةرااو ىمستاءاور اذكو ٠ باسحإلل قو بالهنا ىنع ىزجلاقف نولقافلاركذ نعل فغو
 لاق لفاغ هركذ نع لفغو رككذ هركذ املك ظ فلب نكل ركاسعنب نميلاؤبإ ههرط نموا

 دش رلا رك 4 نورشملاو ةعبازلاةبقمطللا 8 ةماقلاءون باسحللل مقووال ه1ىزرح /

 ناك لاق يناجي زلأ دعسىلا هتهج نم ركاسعن نممأا وبأ و هسغ رىف ىعداهداسأو د ءاظنلا|

 | نيلاجلا رحم الو سانلاب طلتخم الزاكو طايحلا ديعسابا ىعسي دهاز صخش رصعان دنع
 أ هلعّشا لصىتا تيأرلاقتهولاسفساثابحمتت قشر نا سلجروضح عم وادملا# |

 أ ةفيطللا لف ملسو «بلعهلا لص ىلع ةالصلاهيفتكييمناف هسلجعرضحالاقف ىلانمبق ملسو
 وهو زاريشل هانم لجرهارروصنمنيدمحا ساملاوناتامامل # نوزشملفوةسساخلا

 | لمت امدل لاق نهوحلاب للكمجات هسأر ىلعو ةلحهبلعو بارحملا ىفاسهعماجج بققاو
 يتالصةرثكب لاقاذامت هللانقف ةنجلا ىنلخداو ىنجوتو ىنمركاو يلزفغلاق كبهلنا|

 ةسداسلاةفيطللا 3 لاوكتب ناو ىريسملا اهاور ماسو هباعهللا لس هالوسر لع ؤ

 ًاتامزناكو هناقودعب حطسميقلملا تدار"لاف ةفوصلا نم لجر نع. نورشملاو

 صضعب ىلع تلمسان اق ءىنث ىاب تلقف ىل رفغلاق كلب هللا ل مف امدلاتلَق هامحىفإ

 تعفرو هعم اناتيلصو ملسوهلعاّللا لس ىنلا ىلع خيشلا لصف ادنساتيدح قيتدحلا

 كلذ ىف نر فنف هيلعاواصف سلجلا لهاعمسف ملسو هيلعلا لص نا ىلع تالصلاب يتوس |
 يداقتلا ئسحلاوباىأر ه نورشملاوةعباسلاةفطللا 4 لاوكشب نا هحرخلا بلك موملا#
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 لاق كب هللا لمتامهللاقو ارارم © هيوم رعب ةسصنلا / ىحاونم دماح نيفا دعاباىزادلا ظ

 ةرم فلا ةدكرلكىف ةمكر فلا لصلاقف ةنللا هي لدي لمع نعالأسو ىنحرو لفت
 فلا ملسو بلع هلأ ىلص ىلا ادهم ىلع لصفهل لاف كلذ يتطااللاق دحاهللا وهلفإ
 ظ لاوكشبنب مساسقلاوبأ ءاور ةليل لكك لذ لصفدلا يرادلا ركذو ةلل لكح ىف ةرم

 قى هناقو ىمب ىدغاكلا صفخلبا ساستا ضعب ىأر © نورشملاو ةنمانلا ةفيطللا ظ

 هل' لاسقف ةنلا ىنلخداو ىل رفغو ىنمحر لاف كب هللا لعفاملا ف اريك اديس ناكو مانملا
 أ ىلع يتالص اوبسحو يبونذ اوسحف ةكئالملا رماىلاعت همد. نيب. تفق وام لاخاذامإ
 مكحبح هنردف تلج ىلوملا مل لاقق ززكأ اهودجوف ملسو هيلع لا ىلص قطصملا

 هن ورشملاو ةعساتلا ةفمطللا لِي لاوكشب نا ءاور ىتتج اهب اوهذاو» وساحت الى تكلالد ا ١
 مف اهل لاق حسقلا كلمنا تلاق تنا نماهللاقفمالملا ىف ةحدقةروص» .ناهلاصلا ضعب ىأر
 «نوثالتاةفنطللا 9و ملسو هلع هللا يصدم ىنطصملا ىلعةالصلا ةزثكب تلاق كلنمةاجنلا
 تعمسلافق ناذمب ظفاحلا ىلع يبان دمج رفعج يناطخم تأ رق يناعمسلا دمسن با لاق
 ْنْدْؤملا اص انأىرانا هللاّثلأس ل وه ىئاطسلا زا وكلادمحأ نب نيسلحا اصلا شلا
 | نسحاب الاسقف كد فعاسمت ين ربخا طاصابا هل تلقف ةلاص هيه ىلع ةلمل هيأ رف ماسلا ىف

 متلا نباتلقف ملسوهبلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع يتالصةرثكآلول نكلاهلانمتنك >
 ءاكلا ىععقوو ٠ تهشناف كلذ نودي هنم انضردق تاهسجلاقف ءاقللاو ةيؤرلا نع

 فهبشأرف يناريج نم لجر تام هلله مج رىشلا لاق #«ن :وئالثلاو ةيداحلا ةقيطللا ا !
 ىلع جرا يناهنم ةميظع لاوها يبت رم ىلبشاي لاقف كي هللا لمقام تلق مالا

 تبدولف مالسألا لع تماملا ىلع ىلع ىنانبا نم ىض ىفتلقف ىرق ىف نيكلملا نم نإ ةسلادنع ظ

 ليج لجر امهئمو قس لاح ناكلملا يب مه أملف امدلا ىف كناسلل كلامها ةيوقع هده |
 صخشانالاق هللا كمحر تنا نم هلتلقف اهتركذف ىتجح يف ركذف ةحنا رلا بيط صخشلا
 ٌبركح لك د نع ءرصنا نات زماو ملسو هيلع للا ىلص ىتاا ىلع كتالصت مك نم تقلخ
 ءافشٍحاص ىئرقلا هبعسوبا لاق 4 نونالثلاو ةينانلاةفيطللا 9 لا وكشب ناءركذ
 ىدحا هس ىقنمسلاب ىل قشاام كلذ نمو ٠ تلقةشاسلا ةباكملاه وك ددعب ماقسالا

 ىلامتهللاءرصن ىرصانلا / ىلملا يناطلمسلا في رشلاءاقملاببتك[ت نك ةئامتامتو نرشعو]

 ديسنبإ فيلات ريسلاو ىزافملاىف رثالا نويعةامنسملا ملس و هيلع هللا لص ىنلا ةريسف
 ىرقفلابطخلاو هناي ىعةخبسنلاو نريك نأ زجىف تناكو نكلاعت تانى رمعلا سانلا



 ملا
 7 راَرعالا حاسب وسنمطخدحا ًٍَ ءزجفامهلطخعن لات 1 رصنناطلسلاانال وم سحاق
 ١ هم روفجم لاب كم رو هنقا رعلا5 رغملاب يحي و و دروزاللاب طقس . وبهدلاءاعب وسنأ و

 || بول الا كلذ ىلع تفيررشلا لسمالا بس اسيباتكف تعرف رو هتلعّللا ىلص ىنلابأ
 ةخسقدحا ٍَسوهيلَع هللا ٍ!صلوسّرلاو ص وهسلع هللا ىلصىنلا ساب رماد سختنكو
 بتاكلا ني كلذ ءركحا تنكف سو هيلع هلا ىلك نعاضوع معلصابْم لوقنملا لممالا
 ىريمض ىف تنكو ةلواّشلاة كربلا منال ةلماك اف رحر شت ة اسخ مسوغ للص. دتكاو
 ةريسك ةمعننم كاذب الف اهرخأ ىلإ ةريسسل رعسسسل !لوانم لمص ! اذه لغتمدنا نالفابلوقأ

 ةفرشملاةكمى لا رفا لم نعو ةخيسنلا تمئاملف ةيدمحالا تاق دصلا ىلعت دايز ةيدمع
 هرطاخ ريبغت ىف ض رغهل ناكني يلا تبن ةعقر ىللاعت هللا هرصن فييرشلا ماقملادبىفتعقو
 اهرما سانلا نيب عاشو اهركذ اشف باجتنلادب ىلَع باّكلا نم تلصوامل < ىلع فيرشلا
 ينازج ن نوكينا ىدسل ىف ”ناكامهللالوسراي ىدسايلوقاانآو كلذ نم لحسو ىلعتسف

 || ناىلاءوحنو كلذرركحا تازال كلا ةبيضم ىببصتنا كيلعمالشلاو ةالّصلا لاك, ًط
 حالصلا وءاملعلا وقاضفلا و راجتلاربكأ مهعما ورضحاو ماكملا تعمتجاف حالو حبصلا رفس

 0و - َكِلدَو ”رسانلا 4 1 عومجب مو كلذ ) لاخلا :وةتودوتلا سا ناو هبا

 دش هشاداف ملظعلا سلحلا كلذ فءىرقو فيّرشلا موسرلا حتن كلذدسب م (ةوهشم

 تقر ىبلا همقرلاءده ن ولمأتي ىلا فت هللا مهملس س و رح ا رغللاب ب اونالاهلاثمامةلدمللا

 انمهفو اهماع انفقو دق هلاول وقف هطخ نما فرعا ناف انالفاهملع نوفقوبو أننا
 راسو فلاهل فرصت قودنصلا خيش *اولطاتقولاىفو :تذانأراو هنعابوفعو اتهمفام

 | |دهرفانست الأ ىتَحسانناروضحم هيلا اهلصولا ه«(ممىهوالار ضخحألو ٠ انناوما نمام دوز

 سو هيلع هللا ص ىلا هما ركردصلاحرشنم نيعلاربرق سفنلاب طوهوالا اندنع نم لحرلا

 | لوقدحاولكوتءعلط و ىرطظان رقو ىرطاخ رس كلؤدنمف مالتلاو همركللفانبحا نمو
 ] مرث نموجراو ىئنَظ بسخاَم ىلاتت سانا ثق رهف مسد هلع هللا لس ىنلاةكرب هلك ذه ىل

 | فيررشلا ماقملا نيملاعلاناطلساةدسوانالوم. رفظلاورصنلاو نيكمتلاو "علا دين ا ىلاعت هللا
 ةرخالاو ايندلا ىف هديب اذخلا ن روكيا ساصعلان ل يعاوسنبدمحا رصالا كلملا حاملا

 ةفيطللا 9 نوتسم "ى َنرلأَو أون ١ نيذلا عما للان ةمركلاهسفن نحت لئاتلالا ظ

 تأ 0 و ةمسطع ن ' ىلعن مهيأ ارا قحسااباتيأ ًارىلحلا بطقلالاق © نونالثلاو ثلاثا
 |نمرثك [لاقف كتعافش كلأساهّللا لوسترايتلقف ماتنملا ف سوه يلعّللا ص ىلا

 ١5 َن رادلا ةداعس
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 ىدنق رمسلا نينسملا نيرم صفحوبا ىح  نوثالنئاو ةماّرلا ةفيطالا و هللا لَم ىلع
 مسقو ل جترلا ىفوثف نانسا هل ناكو لاملانيثكر جات لجر خلب ةنسدمم ناكدنا سلاحا قنورهاتكففأ]

 هيلع هللا لص هرعش نم تارعش ثالثه ونا هفلخىذلات ا ريملا ىف ناكو نيف صن مهندس لاما ءانسا ظ

ضن ةيقايلا:ة رعشلا لمحت اه رك !لاقفامهنبةدحا وةرعش تش وة رعشامهنم لكذخاف سو ظ
 نيف

 ١ ذخاتف رغصالل ريكلالاقف» رش عطش نا نم لجا لو هيلع لل ىلَص ىنلالب ةللاوالرخ الالاقف ظ

 | ريتصلاذخاو لاملا عسمج ريكلا دخاف معن لاقف ثاريملا نم كطُسَس تارعشن الثاءذهتناأ]

 اهدشو سو هيلع هللا لص ىنلا ىلع ىفصي ١ واه دهاشبقاهج رختراَص وهج ىفاهلمحسف تارعشلا

 نيحلاصلا ضعي ءارف ىفوتو امايا شاعف ريغصلا لام رثكو ريكلا لام ىنف مايادعب ناكاملف هجىلا#

 | نالقربق ت ملف ةجاحمللا ىلا هل تناك نم سانلل لق هل لاقف سو هيلعللا بص ىنلاىأرومونافأ]

 ىلع ربعنم لكض ناىلا غلب ىحءربق نودصتن سانلاناكف هتجاح ءاضق هلال يو اذه[

 | ينالطسقلا هللادبع با كح : نوثالثلاو ةسماخلا ةفمطللا ب الجار ىشع وزني اكار هرق|

 لا لَعَو ذم ىلع لص مهللا لقهللاقفرقفلاهلااكشو مولا ىف لسو هيلع هللا نيص ىتلاىأ ردنا

 ضرعتلا نع اه وجو هب نوصتامكرابملا بطلا لالخ اك قزر نم مهللاادك بهو دم

 هلع الو هنمالو بصنالو بعت ريغ نم الهّس ان رط هيلا مهللا انل لعجاو كقلخنم دحالا

 نع ضفقاو هلهأ نيبو اننب لحو ناكنمدنع و ناكن با ناك ثيحمارحلاةهللاننجو |

 بحمام ىلعالا كتمعن نيمتسن ال و كليضرب اهفالا بلقتنالىتح مهم واقانع فرصاو مهنا

 همح رز يرتصلا نسما ىلا ةَأرما تءاح # نوثالثلاو ةّسداسلاةفمظالا فه نيمحارلا حرا انأ

 عبرا ىلص نسحلا مللاقف ماما ىف اهنانا ديزاو ةيننيإت يفوت خيشاي هلتالاقف هللا

 دعب كلذوةكمرئاكتا الأ ةروسو# رم باتكلا ةحئاف ةغكصر لكى يئرقاو تامكرأ]

 || كلذ تامفف بان ىحرت وةيلع هللا يبصىنلا ىلع ىلصو ىمجطضا مثةرخآلا مامصلاةالَص

 اهالجرو ناتلولغم اهاديو نارطقلا ساب اهملعو باذملاو ةب وقعلا ىف نو مولافامنارن|
 اتهلاقف ةصقلاب هنربخاف نسحلا ىلا تءاح تهشنا املف راتنلا نم لسالس ناس

 ضايرنم ضو ر فهن أكى أزف ةلدللا كلت نسح ا مانو اسهنعوفعب هللا لَمَأ ةقدصب قدصن
 تلاقف رونلا نم جاناهسأر ىلا ءانسح ةيراح هيلغو ابوصنم اًررسىأرو ةحلا[|

 سو هيلع للا لص دخ ىلعئالّصلاباسمترما ىتلاةأرملا كلت نانا تلاقفال اقف تف رعتأ نسحب
 . [| تغلب اذايق لاق تلافاكونه هلتلاقف اع يغب كلا فَصو كما نا نسمملا اهل لات ظ

 كل تفصواك باذملاوةب وقفلاىف سفن فلا نيعس انك تلاقف ةلؤئملاءذه ا
 ا لحر ركفف يبدلاو



 و
 هقااهلمقفانل اهاوت لسور لس هلع سيلا لَعلَصَو انروبق ىلع نيمايصلا نم

 ) هتدهاشو هب ًاردقام ىبيصن غلب و ٌباذملاكلذوةب وقملاكلت نمانلكانقتعاو هنم لجتوّرع

 فرلعم ند اب عس نب در نع هب نوثالثاو ةعباسلاةفطللا هي ة ركذنلا ىف ىط رقلااهركذ

 ىلا تيوا اذا مونلادنع ةليل لكح ىضن ىلع تلمَج تنكل اق نيملاصلارامخالا نمزاكو ]
 ةدعلا تلكآ دق ىلادلا ضس ىفاناا عنف ملَسَو هيلعهّللاىلَك ىلا ىلع ىلَصا امولمم ادد. ع يجضم

 نم ىلع لخددق لَسَو هيلع هللا بس ىنلابانا اذاوة فرغ اكتكاستنكو ىاتعىتتذخا ذا
 | ىتح ىلع ةالصلارْثكي ىذلا مفلا اذه تاهلاقو ىوحم ضم م ثا روثدب ةفرغلا تءاضافةفرغلاباب |

 ىروف نماكز ف تهّشناقىدخىفىنلبقف ىهجوب ترد ساف هيقىفهلبقانا ىختسا تنكف هلقا
 ةحئازتش ةملسو هيلع هلل لصةتحلارنم اكس حوف ثدبلا اذاو ىنل لاق يحاص تهشو

 ةمنا رلا موب لكسص ىتجوز دج مايا ةينامثوحنىدخىف ملَسوهيلعهللا لص هتلبق نيك ملا |
 لجر باتا يناسمرقلالضفلاوبالاق هينونالتلا و ةنماثا ةفيطلل اي لا وكشبب نبا ورىدخففا

 لاقو ةئدملا حسم ىفأنا رىئانمىفيفان ملس وهملع هللا لص هللا ل وس رنالاقف ناسارج نما

 ىلصي هنال لاقاذامت هللا لوسرام تلق مالسلاى م هةر ذنب لضفلا ىلعأ رقاق ناذم* تا اذا

 .ةكاواةرمةئامم وب لكس لوقاىناتلَقف اهينملمتنأ كلأسا لاق منة رم ةامع وب لك لع
 ظ وع اماَنع لَو هملعةللا ىلص دمج هللا ىزح دمحم لا لو ىمالا ىبنلا دمج ىلع لّص مهلا

 هللا لص هللا ل وسرهلهف رع ىح ىمسا قرع لو ىتف رحب ٌناكأ مهنا ىل لح وىنعاهذخاف هلعا ظ

 عيبا كام لاسفو نم لبقامفل وق ىف ادي زعم هتئدظ ينالا رهماعت شر ىف لاق ملَسَو وهيلع ظ

 ةفيطللا 9 دعب هتاف ىقموايندلا نم ض رعب ملَسو هلع للا ٍلصوبلا لوسر ةلاسر
 نب ركب ينا ىلعأ ًرقالدادغب ىلا تيضم لاق كئام ني دمح لاق لح رناك # ن وئالثاوةمساتا ||

 هلو خشه ملع لخدذا ةعامحا_:كومابالا نمامونهملعأ رن نحنا فيف لاقىرقملا دهاسجم

 نعهريختسا و هناكسحم ساجاو هل ركبودا خمشلاا ماقق ثرءادرو ثرصسقوةئرةماتمج
 | لاق ةرذكلم ا[ والبعوانمسىئم اولاط دقودول وم ةلمللا ىلدلو هل لاقفهناسص لاح وهلاح
 ادام يللاقف اضم ىفمسو هيلع ىلّصىلاتي أر فبلقلانءزحاناوتمنق ركبوبا خيشلا |

 ماشتال كلا ةمالعب هللقومالسلاهملعأ ًارقافةفلحلا رزورز ذولا ىسع ني لع لآ هذان زملا]

 | كءاح مثةرم ةئامعبس ىلعا بلص ة علا ءذهوةرم فلا ىلع ضنا دعيالا ةعمحة زل لكح |
 يبا ىلا لبس رم ف لاتممتا حا ىلعتملصِف تعجرم هسلاتدّصمف عيلالاعدف ةقملخلا ل وسر ظ

 دوأوملا با عمىرقملا دهاجمنيركب ونامايتف لاق هلام لع ام نيدتسلا راض ةثامد وأوللا]
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 أ لوسر كلا هلسرا لجترلا اذه ريزولل ركبوا خيشلا لاتقف هيلعالخ دف ريزولارادملاابضمف ١
 حر فف «سلعاهصقن ةصقلا نعهلأسو هءناححم هسنجا و ريزولا ماسقف لو هيلع هللا صم )

 أ ىرخانزومثدولوملا بالا هملسو رام دةئامابم نزوفةردبجارخاب همالغرماوريزولا
 | قداصلار لا اذه يك تراشلاهذخ ريزولاهل لا قفاه ذخا نم عنتماف ركب يبا خيشللل اهيطعمل
 ظ نزوماسوهيلعهللا بص هللا ل وسر ل وسر تنا و لجو نع هللا ناي :ىتنبارسر مالا اذه ناكدقف

 أ بلع ينالصب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملعب كي راشمب ك لاه ذ خل لاق و ىرخا ةئام
 | لام نزيل مجو انههانملاءىجملا فك بعتلا هذخ هل لاق و ىرخا ةئامن زوم ةممج ةيل لكح
 ملسو هسلعّللا لص هللالوسر هن يف رماامالا دا امانا هل لاققرا تيد فلا نز و ىتح ةئامدعب

 > نب محرلا دع عما نامعنلا ن للا دسع وبا ركصذ # نوميرالا ةفيطللا

 | تم روف مامح ىف اهنعق وةعق و نمىدد ىف عجو ىنباصا لوب دمحا نب نحر لا دبع محرلا دبع
 | كناللص ىنتشحو ا يل لاسقف مانملا قلسو هيلعاللا ٍلّصىناتيارفاعجوتمةلمأتيفىدن

 |١ ةيداحلا ةفيطللا ص لسو هبلعّللا لص هتكصرب عجولاو مرولا لازدقو تحصاف يدلوأاي

 || نب كب يبا ىلا مه دس ديعس ن:ىئغاادبعو لاوكشب ناىسوموبا ظفاحلاركذ هي نوعبرالاوأ|
 هقنامتدهاجننركيونا هيلاماقف ىلشلاءاجف دهاجمنب ركب ينادنعت نك لاق رم نب دمح
 |١ هنانوروصت دادغس نم عسمجو تناو اذ كه ىلصللاب ل فتىديساي هل تلق هينيع نيب لبقو
 لوسو تيأر يلا كلذو هءلسمف ٍلسَوهيلع هللا ٍلصللالوسرتبأ رام تلمفىللافنونجمأ

 لوسراي تلقف هبينيعني ليقوهسيلاماقق ىلبشلالبقادق وما ىفملسو هيلع للا لصلا
 رع 4 6 نم -لوسر ما دق )ب هتالصد سب أر شاذهلاقف ىشلاب اذه لضتأ هللا

 لأ َيسَح'لْقق الوم ناكر فور ننمألاب سلع صب رخ نعام ِهَلَع
 ص هن

 ةياور فو لعةالّصلاباهعشسو## ملل شرما در وهو ثلكوت هيلع وه الإ لآل
 لال ستارم ثالث لوظوةي الامكسف أن ملوسركءاح دل رغوالا ةضيرف لصي ل هنا
 ىلبشلا لخ داملف دمحم انديساي كيلع هللا بص دمج انديساي كيلع هللا ىبص دمحم انديساي كيلع
 تنكلأق افلا مساقلا يبا قبر ط نم لا وكب نبا دنع ىهو هلئم ركّذف ةالصلا فرك ليام هنلأس
 لجر ملا ءاح هت ىلبشلاا ركب ىي اذاف ىماعت هلل أمل و ناكر كب ابا ىنكي لجر لعنارقلاأرقااموب
 ينأ رحم ىلا ىلسشلا ىشم واه رخآ ىفلاق وهليوط هصق ركذف معلا لها نم ناك سطلا ىنإب ىنكي

 ىلمل قت [تناهلاولاق وامه. دحرهاجم نا باحسا ث دجحتف هلا ماقف هيلع لخدف دهاجن اركب
 تيآر ملسو هيلع هللا ٍلَص هللا لوس رهمظعي نمل وقا الالاف ىلشلا موش وريزولا ىسيع نبل
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 نم لجر كملع لخدسف دغىؤناك اذا ركاب ىللاقفم وللا ف رسو هلع لمونا |

 هللا صىناتبأ ر ثكأو اونيتلملب كلذدمي ناكاملف دهاجم نءالاق هم رك افالءاحاذاف ةنملا لحا [

 لوسراب تلقف ةنملا لها نم الح رتم ركأ كهللا كم ك١ 51 رك يللاقف مالا ىفملسوهيلع ١

 ةالص ل كح رئا ينركذ,تاولص سمخ ىل اصن لح راده لاقف كلل ءاذه للشلا قحتسا ع هللا |

 اذه لم نم مركأالفا ةنسنينامهذنم كلذلوش.ةب الاميكضنا نم لوسر؟«اح دفا رو |

 اص خيمشملا ي ينريخا لاقرينملا رحفلا هءاتك ىف يناهكاسفلا كح # نوعب رالاو ةناثلاةفمطللا ا

 ةيالقالا ىمست حراشلع تماقدقولافقململا رحبلا ف بكرم بكر هنا ريرشلا ىموم

 لهال لق ل |لوش وبهو ٍلسو هيلعدللا بص ىلا تدأرف تملفقرغلانم اهنم وجني نم لف |
 ئضقو تاف آلاولا وهالا عبمج نما انمجتس الص دمت ىلع لص مهلا ةرم فلا واوقت بكرملا]

 منا اهنانغايقو تاحردلا ىلعااهماضفرتو تائيسلاعبمج نماهباثرهطت وتاحاحلا عسجامانلآل
 ابٌورلاب يكرملا لها تريخاو تظقمتساف لاق تامملا دعب وةايملا ىف تاريخلا عم نم تاياغلا |

 نا لص نا ىلع ةالاصلا ةكرب جرلا كلذ نع نكساوانعّللاجرفف ةرمةثامئالثوحانيلصف |

 يناوسالا لعن. نسحلا نعاهقع لهو ءاوسهلثم هدانساب ىوفللادجلا اهقاسو لس وهملعإ

 ةفطللا هل وم امئكلرداو هسنع هلل جرف ةرم فلا ةملبوةلزانو مهم لكى افاق نم لاق

 ضعب نع ىو راق ىد قر مسلا نسما نب رمح صفح وبا خمشلا كح # نوعبرالاوةسلاتلا |
 ماسوهبلعللا ىلصى بنا ىلعتالّضلاريفكوهو مرحلا نمالجر تعمسلاق هيبا نع هيالتسا |
 كلابافالاقم ماقم لكل نالجرلا ابدل تلقف نمو ةفرعو تيبلاو مرحلا نم ناكتسح |

 لاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا لع لصت كناىوس ةالاسملاب عوطتلاب الو ءاءدلاب لغتشنال |

 لستعا ةفوكللاابقلباملف ىمىدلاوزاكحو نييلا اذعىلا احنا ناسار نم تجرخ فا
 تفعكف هسلاتجوهنع تبغ مترازاب ههح و تسطع تاماملف ب تافةلملا«تيوقوىدلاو |

 هس تشوشتوىدلعمظع كلذ تيأرنيجف راملاةروصكهنروصاذافءارال ههجو
 هفىدلاوراصىذلالاحلا اذه سانا رهظا فك ى ضن قلتو اًديدش ازحتنزحو |

 ناك ىنانىفتاردا ما اناأانف تم م وللا نمهنس ىنتدخلف امومهممد نعت دعتو ظ

 | ىلا اذهام يل لاق م”ءاطغم هيلا رظنف ههجو نع فشكو ىدلاودنعملا ا واشلع لخدالجر |
 لجو نع هللانا رشا لاق ةنحلا هذه. ىدلا وراصدقو معاال فيك و تاقف فدنائذلاملنما |

 لج رللتلقف علاطبلا رمقلاك و هااف هج ونعءاطغلا فثكم 6 "لاق ةنحلا هذه لدا ونعلازادق

 اممظع احرف تح رف كلذ لاسق املف قطصملا|ن1لاقفاكراسم كلم ودق ناكد#قق تنا نم هللا
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 ةصقلاب ى ىترخاالاهفال وسب راي ىدسساي هللا قحن تلقو ىدب لع هتغفلف هبإ د رف ةرطبتذخا و
 ةيروبص هللالوحمناب رلا لكأ نمنا لجو نع هللا كح نم ناوابزلا لكحا ءادلاٌونالاقإ

 ىلصي نال دلاو داع نم ناكؤكلو ةرخ الا فاماو ايئدلاف اما رامح ةروصك تن وملادنع

 ابرلا لككن م ةبنحلاءذه هل تضر عاملف ةرم ةثامهشارف ىلععجطضيزا لبق ةليل لكى نع
 لاق همف ىنمفشف هَللاَتل اسف كدلاو ةلاحم ينربخاف ىتما لاسمح ا ىلع ضر عي ىذلا كلملا يقءامخ
 | هن زهججو هل كش و هللا تديمحف هرديدلمل رمقلاكو هاذافىذلاو هحو نِع تفشكف تظقتساف

 | فرعنا يل لوق فتاببببالا اذا ناظقيلاو مئانلانيبانا انيفةعاسمربق دنع تسلجوهتقدو
 أ ىلص هللا لوسر ىلع م السلاو ةالصل اهببس ناكل اق ال تلفاهببس ناكأمكدلاو تفح ىنلاةياضلاءذه

 لاق ديزنب دحاولا دبع نعلاوكهبنباىور ؟نومهرالاو ةمب الا ةفيطللا» لسو هيلع
 | ددلا لص نا ىلع ىصالا«جيالو به زيالو دعقمالو موقمال ناكف ىجمر ىبحصف اجاح تجرخ
 يبا ومو ةكمىلا تامنس نم تجر خب كل ذ نع كربخا لاق فكلذ هل تلق ماس و هلع
 أ كابا لا تامادقف مق يللا قفرتا ينانا ذامتان انا اسنيبف لزانملا ضعي قانلق انف رصنا| املف
 هجولادوسا تمم وه اذافيناهحو نعبوثلا تفشكسعف اروعدم تمقف لاق ههجودوسوأل

 || يبا سا رولعانا اذاف تمبقف ىانيعىتتيلغذا مغلا نم كلذ لعانا انف بعر كلذ نم يناخدف
 [١ لقاذاو هلامش نعوهنبع نعوهيلخردنعوهساردنع ديد نم ةدمأ مهعم نا دوس هعبرأب

 حسف هسهجو نعبونلاعفرفاوحنف مهلاسقف نيرضخا نييوث نيب هجولا نسح ىشع لجر
 دمج انا لاق ىعا و تنا يباب تذأ نم تلقف كبس هج وهللاضِسدقف مقلاقف يتانام هدد ههجو

 هتنفد وب اش نم تح لصافهجولا ضسا وه اذافيباهجو نعبر وثلاتفشكحف هللالوسر

 ملسو هنملع هللا لص ىنلا ىلع: الصملارثكي لجرلا !ذهناكحو مالظلا حاس صم ىفلاق
 لاقد ريخأهبأ نيكرامملا ءارّقفلا ضعب نع يناهكاففلا ع ئن وعبرالا وةسماحجلا ةفيطللا

 | ىف نيياحّتم ندع نمام تلق تنا هللا ل اوسراي تلقف متانلاىربابف ملسوهملع هللا لص ىنلا تيأر
 امهم ونذ رفغت ىحاقرتش :ل الا ملسو هيلع هلا ىلصىلالا قف هحاصامدحا حفاصمف ناب قتلي هللا

 | هده كصر» ملسو هيلع هللا ىلص درال ىلعنيتالص نيب ءاعدلاورخأتامو اهنم مدام

 نمامةياور فو لجو زعهللا ىف نيباحتم ندبعن مام ثيدحد عب ى واسلاظفاحلاايؤرلا ||

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا لعن ا بلص وناحفاصتف نامقتلي بح اص اههدجا ليقتسي نيملسم
 ااةريغو ناسفس نينا هجرخا رخأتامو ابهنممدقتام امهيونذ امهر فني ىتح اقرفتب ملالا
 ئ لبقف مولاورامت نر وصنم تر «ن وعبرالاو هسداسلا هفضللا 9 هنعّشاىخ رسنانعآلا
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 أ تنك ىذلاتنا لاق ىل تلقرام نر وصنم تفا يللا #ف هءدم نيب فق وا لاق كمن لعفام هل
 ءانتلاب تلد ,والا اضل تن ذختا امىنكل وكلذناكدق تلق اهمق بعر «وامثدلا ىف سانلادهرت وى

 تقدص لاقل داسل ةحيصنلاب تلي و س وه سلع هللا ىلَص كس » ىلعةاللتملاب تسنث و كيلع

 لا وكسب نادهج رخا ىداسعنو يندجاك ىتكالمنيي يدجم ياو ومس قانسمرك هل اوعض

 هاياالا»صفالو هاوس هلاالدب راللامفلادسحما هللا ناحبسف ىريشقلا مساقلايبا قبرط نم

 [|ىور © نوعي رالاو ةعباسلاةفمطللا 9© ملسو درت اندسلا ىلعو دج اندمس للعدللا لصو
 ةرضحم امونانك لاق ىنام ركلا ىحب ندم نع لا وكشب نبا و ركاسع نم نمسلاوباو بطلا
 . [|ناذاشن/ىعوبا مكبا لاق انيلع ملف دحا الم هفرعي الباشابتلع ل خدف ناذاشنىلعيلا
 نع لس ىللاقفمانملا و لس و «بيلعهللا ىلصوللا ل وسرتشا ارخشلاا ب آلاف هنلاهلابرشاف

 لاو ىلعوبا كنق بالا ف رصنا 3 مالاسلا ىّتم هنرقافهّسقلاذاف نا داشن ىلع ىنا دحسم

 ]| ىلا ىلعةالصلا رركتو ثيدحلاةءارق لع ىربص ن وكي ناالا|ذههب قحتتسا المع ل ف رعاام

 تح ةئالثوا نء رهشالا كلذدمب ىلع وبا تيلي ويفام ركلا لاق هرك ءاجاملكسو هيلع لاَ
 نع لاوكشب نهم رط نمو طخلاىور ب نوعب رالاوهنماثلاةقطللا 3 هللا همحر تام

 ثيد#لا ىمم بلطي قيدص يل ناكلاق ناقلخلا بحاص ف اخاف دح. لاق ةنيسع نب ناسفس

 ىمبلطت تنكح تلا هلك قفاه لؤجمددج ر ضخ ام هملعو مانملا ىف هتنآرف تاف
 ىلاركدهنبف ثيدحىل ”رعالفف ثيدملا مكمم .ةكاتنكلاق ىرائذلا انهافثدملا

 ةسفيطللا م ملسو هلعدللا يصىربىذلا ادب ينافاكف لسو هيلع هللا لس هلقسا ىفتهتكآلا

 أ مولاوهتي ارفتاف حاوم اي ناكلاقاضي |ةنيمعنءنايفس نعي ريما ىو ره« نومبرالاو ةعساتلا
 أتتكوىلا رك د ءاح اذاق ثلا تك. تنك لاقا ذاع تلقى رقغ لاق كب للا ]هفامكلقف ||
 | رفعج نع 4 نسما ةفيطللا » كلد.يلرفغف باول كلذ ىنتب!ملسوهبلعّللا لص

 باي ىللا فق مونلا ىف لبنح نبدا تيا رل وش دمج نب نمل ى ا تعمس لاف ىئارفعزلا
 ئاءاور انسدنا ناب هزت فنك بتكلا قملس وهيلع هللا لص ىنلا لعانمالص تي روأ لع ظ

 ىلعابا خنشلات أر لاق ينوميملا نسحلا يبا نع # نوسمخلاو ةيداحلا ةفيطللا 9 لاوكشم
 نولب وابهذلازولب ابوتكم ائيشهن دب عباصا لعن اكوهنومدعب مانملا ف ةنغنب «نسحلا |
 ”ىايلاقؤهامابوتكم احيلم نيش امعبص ىلع ىرا ذاتساايتلقو كلذ نعمتل اف نارفعزلا ||

 ىف ملسو هيلعَّللا لص ىباشكل لاقوا ملّسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيد ىباتكلا ذه
 ةيتناثاةفيطللا » هيغرت ىف ىمبتلا مسالاوباءاور ملسو هيلع ىلسفاكوسر ثيدح |
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 ةعامح نىنيدلاناه ربىضاقلا نعدح ا وريغ ىف ريخأ يق واخ سلا ظفاحلاا لاق هن وسخلاو 2

 | ىلعخسشلا نع هريسخا ىلا بدلا دما ابا ظفاخلانااعامسطب ارملاننورمت ينل مامالا نع اذا[

 | دعب ىرذنلا نيدلا كزمامالا ناد ماما فتيأر لاقدي ههفاش امبف تشمدلا مركلا دعنا أ
 ساناجرف معنتلقناطلسلاب مححر ف ىلا قفهل ةنيدملا نورتو اصلا كلملالوصودنعع هتومأإ

 نم لك اورمشا لاق وملسو هيلع هللا ىبصىنلا نعي هدءالنبق وة الخ دف نحنامالامفدنإ

 أاذهو ىواخسسلا ظفاحلالاقةنحلا ف ىبموهف ملسوهيلعّلا ىلصَّلالوسرلاقءدس بتك |
 ىبانع ## نوسخلاو ةشلاثل!ةفلطللا 7 كلذلوصح لا لضف نموجرم او حي دنس |

 ءالصلاو موصلا ريذك ن اكو لضفلاهل لا: ىراوج نم لجر لاق لاق نيسمللا ندم نامملس أ
 ]أ اذايل لاف ماسلا ف هتيأر ف ملسوهبلعهللا ىلص ىنلا ىلع ىلصاالو ثيدحلابتكاتننك |
 | ىتملب ىلا ف نامزلا نمةرمملسوه_ذعّللا لص هتبارم ىلع ل صتال ل تركدوا تبنك ١

 | لاوكشسن باو بطلا هجر خا ملسو هيلعهّللا ىلص لقف تركذوا لعل صاذاف كنالص |

 | لاق اضياناءاس ىبا نعب# نوسمناو ةمبارلا ةفيطللا ل هسغرت ىف ىممتلاوهقيرط نما
 ىلعتييلصف ثيدسملا ىف ىتتركد اذا نايلسابااي يل لاق ماسنملا ىف ملسو هيلعهّلل ىلصىنلاتيأر '

 ةفيطللا © ةنسحنيميراذلرثتا تانسحر شع فرح لكب فرحا ةعبرا هو ملسولوقنالا|
 | هللا لص ىنلاتيأرلاق ىسنلا مهارإن دانه رفظملا ىلا نغ د نوسمخلاوةساملا []

 نمانأ هللا لوسراي تلقو هديت لبق م هيلا ىدبت ددف نم ضبقنم هن أك ماما يف علسو هملع

 اذالاقو ملس وهملع هللا بص للال وسر مسبق بير غاناو ةنسلا لها نمو ثيدحلابداحا ]|

 ةسداسلا ةفمطللا وله ملَسو تدتاكهماعهّللا ىلص تيتك اذ كلؤ دعب ترصف ملستال ل ىِلعتملص

 لاق كب هللا لمفام تب اي تلقف مولا ىفيبا تي رلاق نايس ىبانيدمج نع أ نوسمحلاو
 بيظنلا هج رخا ثيدبح لك ىف ملسو هيلع للا ىلص ىنلا ىلعةاللصلا ىتباتتكب لاقا ذامب تلق ىل فغ أل

 ىرراوقلا# رسم نير م نللا دببع نعي ن وس اوةعباسلا ةفيطلاا ب لاو كشب نبا هقيرط نمو أل
 اذامب تلق ىلر فغلاق كب هللا لمف ام هل تلقف مانملاىفهتسأ رفتانفاقاروناكوراح ىلناكلاق |

 ماسو هيلعاّللا ىلص تبتكث يدحلا ىف سو هيلع للا ٍلَصَلا لوسرركذتيتك اذا تنكلاق
 ىةعرزابات يار لاق هللا دبع, رفمج ةرع هن وسلا وةنماللا ةفلطللا و لا وكشب نااماوزإا

 فلا ف لاىدس تبتك لاق اذه تلث مهل تلقف ةكحئالملاب ىلصيءامسلا ىف وهو مالا

 ىلصنم ملسو هلع هللا لصلاق دقورسو هيلع هللا ىلصةبلع ىلصاىتاتركداذا ثيدح#
 ؤ لاق «# نوسخلاوةمساتلا ةفيطللا ف ركآاسع ناآ هركد ارمشع هلع هللا ىلص ةرم ىلع 0
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 يتاعمسلارفظملا با قيرط نم حالصلا نبا ثيدح نما يورملا ءزحلا ىف امور ىواضسلا
 يبا قيرط نم ىدسم نبإ تالسلس ىفوه اذكو يئاطلا نيسحلا نبى حم نسما ينا ىلا هن

 ملّسو هسلعتللا نإَص هللا لو سر تي رلوق يناهصالا نان نبا تعمسلاق نيسملا ||
 لهوا ءىثب هتصصخ ل هك مح ناىفاشلا سيردانب دمللا لوسرإيتاقف ماسلا ىفأأ
 مةالص ىلع ىلصي ناكهن ال لاق مي هللا ل وسرأو تلقف همساحم ال نادللا تلا سونلاق» ىنب همن[

 | نوركاذلاركد املك د مح ىلع لص مهللا لوش ناكلاق ةالصلا كلنا تلقاهلشم دحا لع لس
 ىصفةلاَسَرلا ىف ىفاشلا ظقفل و ىواخسلا لاق نولفاغلا هركذ نع لفغاملكد محم ىلع لصوأ]ا

 «6نوتسلا ةفلطللا » نولؤاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هركح املكأتيسن دمحم ىلع هلل ١
 اذاميهل ليقف ىلرفغلاق كيلا لمفامدل ليقف مانملا ىف ير هنع هللا ىضرىتقاشلا نا ىتبملا ىورأ
 تنكلاقهذهاموهل لقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر ىلع نب. ىبصا تنك ت املك سخم لات ا

 ذم ىلع لصو هيلع لصي م نم ددعب دم ىلع لص و هيلع ىلص نم ددع د مش ىلع لص مهللالوقا
 ىندن مدمج ىلع لصو هسلعىلصي نا بح مدمم ٍلعلصو «سلعىلصي نات رماامك 1
 بحاص ىشيلقالا ساملا يب نعركذي  نوتسلاو ةيداسحلا ةفيطللا ف هيلع: ةالصلا |[
 ىئالص ةرئكب لاق ةلزنملا هذه تلن مول لمقف ةنملا فرتخستسهن اكو مانملا ىف ىئرهلا مجنلا باتك ؤ
 مسوهيلع هللا ص هيلعةالصلا لضفبةصتخا نيعب رالا باتكىف سو هيلع هللا ٍلَصلالوّسر ىلع
 | ىدسم نباو لاوكشب نباو ىريمدلاىور © نوتسلاو ةيناثلا ةفنطلا| و هفيشصت نم ىنعي ظ

 |ثيدسحلا باصتا ضمب ىنرلاةىفوصلا لامن للادبع حلاص يبا قيرط نم مهريسغو
 || يبا تكىف يتالصيلاقف «ىثث يابه لبقف ير فغ لاق كب هللا لعفامهل لقف مانا ىف
 نم لاوكحعشب نبا ىور :# نوتسلاو ةنلالا ةفمطللا يلو هيلع هللا ىل ص ىلا ىلع

 لئقف مولا ىف نيدملا بامصسا ضعب ينر لاق هيدا نعىنملان ا ىلع نب لمعامسا قيرط |
 هملع هللا ىلص نيعبصالا نيتاهع تبتكاسم ةرثك لاق ذامع لمق ىلرفغ لاق كب هللا لمفامدل

 1| يدايذورلا ءاطع نبدمحا هللاهبع يبا نع يح# نوتسلاوةعبارلا ةفطللا و سو

 يلباو انا تنك ل وش ىزورملادمحتنب هللادبع مساقلا ابا تهمس لاقدنا ىلاعت هللا همحرإ

 || ليقفءامسلانانعغلس روت ن مدومج همف لب اقتل انكىذلا عضوملا قيئرف ثيدىلا لدللاب لباقتن
 رخاالباقتاذا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلعام الص ليقفرونلا اًذهام

 لاوكشي نناو ب طخلاهج

 ]| فورملا ىرادلا مرادنب ميهارثا حسا يبا نع «ن وتسلاوةسماسحلا ةفطللا ب هقنرط نم

 [| لص ىنلاتيأ رفلاقايلسن سو هملعهللا لص ىنلا لاق ثيدحلل ىجح رختىف ب تكآتنكل اق. امن |

 001 نيرادلا ةداعس



 «-و
 لاوكشب ناو يطخلا ءاوردمجاذه لاتفهمف رظاف هبتكا اه أثئيشذخا هناك مانملا يف لسوهيلعُتا
 مها ودا ل هانم هعام ئع هءاتنكىف ىدملا ىس وموبأ ظفاحلاىور واضناهّقن رط نم

 ليقف توم هب ةنسح ةلاكفقيشر نب نسما يل رهنوتسلاوةسداسلاةفيطللاوف تيدح لك ل سو هيلع هللا لس ىلا ىلع ةالصلا مهبانكب مهر فغىلاصت لانا اوريسخاف متومدسب اًور
 هريغو لاوكشب ناءاور سو هيلع ىلص ىلا ىلع ينالسص ةرثكب لاق ادع تلتوا مدلإ
 | يبا سلجم قرضح طارخلا ساصلاابانالاوكشي نباو ىريملا ىو ره نوتسلاو هعباسلاةفيطالاوي
 | لاقوتا ف رقالاقن مدق.+ ىت خرشلل لهدا لاق و خرشلا همركاف هللا |ئهمحر قيشر نبهت |

 | اذكهيف ىلع قصيوناف قيشر نبا سلجم رضحا يبل اقف مامملا فس هيلعهّللا ىلَص هللا لوس رتبادإ
 | ىلا نعهيثدح نمع ركاسعزب نمسلاوبا كح هي نوتملاو ةنماتلا ةفيطللا #: ةيعاذكوإ
 أ هلففل نم هثادحمنا*"ونف قالتخا ىلع ملعلابتكل لقنلا ريثك ناكولاق حئادلا دعنا ساملا |

 ىبلا تي رف ماسلا ن ودةالصلا ظفل بتكاىنلا اهريغو ثيدحلا ىتكى ف دتكاذا تنك لاق
 | لا لوسرايدلاذ فيكو تلق ةنسح نيمبراثاسفن مرحت 1ىللاقف مانملا ىف ملسو هيلع هللا لص
 ؛ لاق تائسح رمشعب فرح لك ف رحا ةمب را ىه واس و هيلع للا ىلص بتكت ىرك د ءاجاذا لاق 1

 (ن نسما نع »4 نوتسلاوةعساتلاةفملعللا اقام واى دبب سو هيلع هللا ىلص نهدعو#
 | ىنلا لع ةالصلا هسف ىطخما ثيدحلا تبتكاذا تنك لاقةنحمن ابق ورعملاىرضخلا ىسومأ]

 ظ ال كلام لاق ف مانملا ف ص و هيلع هللا ىلص ىنلاَسبأ رف ةلاجملا كلذ دب را لس وهلع هللا ٍلصأل

 ىسفن ىلع هلل لمْ عزفاناوتبمقنافلاق ىربطلا ورمع وبا ىلع ىلصي م تنتك اذا 'ىلع لصتأ
 ين وعسلاةقطللا ب لا وكشب نءاءا ور 3 وهملع هللا لصتنك اللا ىلا همف امدح تكا الثاآ

 | ركذ ءاحاذا ايف هنسأ رف هطخم ءازجا صلخلا يهاط وبا ىلبتك لاق راطعلا نب نسمملا ىلع يبا نعأ]
 بتكت هل تلقو كلذ نعهنل اسف ىلعوبا لاقا ريثكا ريثكا ريثك ابلسم لسو هملع هللا بص لاق ىلإ

 || هيلع ىلصاال ىلسو هيلع هللا ىبص ىلا ركذءاح اذا تنكو تي دحلا بتكأ قئادح ىف تنك ل اقف اذه[
 |١ /ىنعههجورا واف هلع تملسفلاقءاراولاق هملع تلمقاف موا ىف سو هيلع هلل لص ىلا تبأ رفأ
 ١ نعئلهجو ريدم مل هللا نايت لقف ةشلام هتليقتساذ ىنع ةملان ههجوراداف رخ آلا نانا نمهنلا تددإ

 هيلع هللا ىلص تيك ىتاتستك اذاتق ولا كلذ نف لاق ىلع ىلصت ال كاتمكب ترك د اذا كلناللاقأ
 ْ يتانكلات زمح نع هين وعسلاو ب داحلا ةفطللا ف لاوكشم نااهاو راريشكا رثكا ريتك لست رسما

 ىتلاتيأ رف وبتكآ الو هيلع هللا ىبص بتكأ ىلا هد تدنك و ديدحلا ك١ تنك لاذ
 تيتكالا هيلع هللا ىلص كلذ دعب تبتك اف ىلع ةالصلا متنال كلام لاقف مانملا ىف سو هلع هللا ىلَص



 وي 3
 1# ع

 اقل طفاحلا نعي كا هده لثم,اقسالا دافش فسم همريغو اصلان“ اور م 9 1

 دج 7 بكلوط لاسةادحريا تسملاقللاتتتادح 2 نانا بند ْ
 آل هلعش | ىلص ىتلاولع ةالصلا اهم فذحواتبف قئاتو اطوملا باتكح ةحسن «أتملعلا نم

 ْ أ ةلغع ةغر م نم ءاسؤرلا ضعب كلذ دصقو ( ص ) امض وعورك ذثسسح ملسو
 , 0 تمازج وااو هدنش هعّق وم نسخ هك

 ارياكم ونالذخا نم هللا دوعنف تام ناوىلا ارثعم افراح ل حر أن كلذ لز وداصقاو :

 5 ىبا نع لبق وكلام نى حن نعاضبا .اتسالاءافشفىكح «نومبت و هيل اَمْلا ةقطللا أ

 1 اتيلحا نمال جر نارا حم ةرصللا له انم قيدصاللن 5 لاو هناىلاعت هللا هم رىداعلا ]
 1 فنحومركذ د اذا ملسوب هيلعّللا ىلصىنلالعت ةالاسل اح اّقسأدمعتب وثي دا تكي نك ْ
 ٠ | لالا نم بهذ ىحىنميل اهدى ةزكح "لا تعق ودق وهن ىدمهعف لاق دغأكلا نسئماحش كلذ |
 3 دارا اذا ناك هنا خاسنلا ضعب نعاضل ضيا ماقسالا انش ىف ىكح 4 نوعتلاوةمبارلاةلطللا »|

 كمل

 : ابتكي مهني ناو لاّدوهعد ا تملطق يد تاماق ملص تكي سو ةهةذلع هلي أ ١ ىلص م تكي نا

 | ىتكيم كاسلاوةاللكّصلاهملع بتكت نادارا اذامهضعب ناكولاق عملاسل ملت تحت اماش ملص َ
 سدو را كلذكذمت مهنا هودفصن للعب تح تاماق مسيلع !َ

 1 افنحلا كلاسم ىف ينالطسقلا لاق #نومعبسلاو ةسماخلا ةفطللا هج ها سائادف تسب , ؛قاوسالا

 | مالا لاقفانبتلصت 3 تسال فلس داعش لص كرا اربطل 00 :

 أل ادم رقم اص بنمو مزحلا كولد 0
 | لصي نابحن مدمح ىلع م لصو هلع لصيإ نم ددعب دمح ىلع ل صو هيلع ىلص ن هدداعب دامك |
 : 1 هايانم نيب ىذلا جلفتلا نمج جرخر وتلا ي ومايا تدب تح سههيلعهللا يصللال وسر مسنتق هيلع ٍ

 ظ نهأ وملاوناناكتاقطلا قيىنارعشل ءلامامالا لاق هين ومسلاو ةسداسلاةفيطللا9: مسد اع اص
 اد ربح كعدناللاقف نعربالهللال وسراي تلقف ل اسوهملع هلا ىلصدللا لو هس: تب أزل وشب ىل !ذاعلا
 ل اماو كل تهودقفةالصلاباوئاما" وع صتو توكل ةروسأ, فن تأنال هنمس رمشتو رثوكلاىلع !]

 (١ مولا ىلاوهالاهلااليذلا ملظملال رفغتسا لوقن نأ عدتالو لاق مثل هقااف ر ةوكلاباوت |
 | كلمالك للخ مق وواكلمعتد ًارامهم م مران اوتلاوههناةرفقلاوهب ةيوتلاهلأسا وهلابواو |
 1 لوقيهنعهللا ىصر ناكو © نومتسلاو هعباسل اهقيطللا 1 هنعهلثا ىتيرغظقل نم لاوقثم اذه ره
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 افلا ىلع ىلصيب ىذلا مفلا اذه لبقالاقو ىمف ليقف !سو هيلع هللا ص هللا لوسرتي أ د
 ىل لاق مثلبللاب كدرو تناكوارث ةوكلا لان طعا انا نسما امولاقم”لملل الا رابنلاب

 لوّشو ىلع ىلصتوانمال ز رفغا مهللا اسما رع لقا مهللا انناب رك ج رف مهللا :1زاعدنوكيو ظ

 ناكو #« نوعبسلاو ةمانلا ةفطللا © نيملاملابر هلل دمملاو .نيلسرملا ىلع مالسوأا
 هل تلق ىلا هلال عفشت تنا ىللاقف ملسوهتيلع هللا ى اص هللا لوسرتيأ رلوش هنع هيلا ىضر '

 ةعسانلا ةفلطللا  ”ىلعةالصلا بوب ىل كلئاطعاب لاق هللا لوسرايكللذ تجوتسا م
 ملنيو هيلع هللا لص هيلعيتالّصيفةرم تلجعتسا ل وق هسنعهللا ىضرناكو #« نوعّسلاو[

 مث ناطشلاْن م ةلجملا ناتملعاما ملَسو و هيلعّللا صل لاقفافلاناكئددو لكال
 تقولاقاضاذا الا سسئرتو لي دمج ان ديس لا ىلع دم ندرس ىلع لص جهلا لق لاق
 ىهف تدلص !مفيكقالا و لضفالا ةيج ىلع كل هةركص ذىذلا اذه و لاق مثتملجتاذا كيلعاف
 اهرخل يف كلذكو ةدحاو:صصول ,كنالص لواةماعلاةالصلاب ءىدتنكن ا نسحالا وةالَص
 ظ ديس لا ىلعو دم اءدّكس ىلع لص مهللا ىف هماقلا ةالاصلا وسو هيلعهللا بص لاقاس ماخم

 0 ىلعو دامت ا'دس ىلعل راب ومهارب رئاندس لا ىلعو ماها رباان دس للعسل ص مدمج

 | كيلعمالسلا هيجي ديم كلنا نيملاملايف ميعا ربااندتس لا ىلع مها مان ديس يع تكراب 6 |
 : 7 نوبالإ هفلطللا قه هنعللا ىضر هلخفل نم لوقنم اذه هناكرمو هللاة مح روىنلاهاإ

 اع , * نا للان إم هيلع هللأ لَصَهَلالوَسَر تبأ رلوقهنع هللا ىضر ناككو ْ

 أنا ة الاصلا مح اذادل لقو ام زنكمو ةماثا ةالصلا ”ٍلع ىلَصِب يورفصلا دسس اباأ

 ظ ىلا تير لوقهنع هللا ىخر ناكو # < نونالاوةيداحلا هقمطللا ِض لجو نع هللادمحن ا

 ني اذك و اذكب اونو كيلع الصب اون كلتسهو هدق هللا لوسراب تلقف لَسَوهملع هللا لص 1

 هلت لقف اهلك الصبا ومكل ل امحافأ كل لاق ىدلا ل داسلل كل وهن درا ام كلذ ناكن :!ىلامعا /

 قبأ نكل و تدرا كلذ معن لسَوهيلع للا لص للا وسر ىل لاقف كينذ كل رفغيو كمه قككاذا [
 سها وملا ونأ ىديس لاق «نوناملاوةيناثلاةفيطلل أ قيهنع ىنغىلاف اذكلاو اذكلاب اون كسفنل :

 || ثلاثا نيننالا مونىفو تلقنهنمو لس وهسلع هللا ىلص ىنلل ينام باتكح يقروكذلملا|
 رادلا تس عماج ميبصلاةاللصدعب تمن ةئامئامتو نيسمخو سمخ ماعم ركملا ناعش نم نئرمشعلاو |
 5ك سلحو مالثلا وةالصلاهلعهتأ رفنعدلا سمش همف سلجىدلا كلاكسلاب :وّقذل ع

 لاققهتاكريوهللاةمحر وىنثاانهما كاملع مالاسلا هللا لوس رايكاملعمالسلا وةالصلات لقف ىسا ١رآ

 ال نا كعنماسق كلزءامضا رشنكنالاتق كلذيتلض رهن تافف ىدصعتنا وىردعألا
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 1 ء تو : ع اهلص لافقف قالوسرا اهلوطلتلقف 8 كاااسدضتماتاتالالع لصتأ

 ا لوقتلاقف هللا ل وسراي ةمانلا ةالصلا ق لوقا فندكحو نائفاهرخا :| وكتالصلواةدحاو

 |أ مهار رااثدمسلا ىل اعو مهاد ربااثدمس ىلع تيلص مدمج اندسلا ىلع ودمج انديس قع لص مهللا

 ١ انادسسسلا ىعو ميها ربان دس ىلع تكح راب مدمج اندسسلا ىلعو د اندس ىلع لرابو ظ

 | ةفيطللا وط هتاكريوهللا ةسحر و ىبا اسيا ثايلع مالم ديجيديمح كلنأ ع نيلاصلا ىفمهازرا

 نادم ىديسٍقانمىفتيار © نوثاملاو ةثلاسللا
 1 اضيا تنأاعطلا قرار عشلا ه ركذو

 | لوّض هنعهللا ىضردمح ىديس باح ادخا هع هللا ىض ريتامعتلا في هرمشلاناك لاق

 كس نوسح عامل هألا وةميظعة مي لسو هلع هللا ىلصوللا لإ وسر ىدج تدر 1

 ١ حر - وهماع هللا ىلص هساح-ىلان وسلحمن نالذأ دهن الفادهلوش لئاق ودحا ودعبأدحاو ا

 | هللا لص ىناىلا لص راملف ولاد مءاذهل وس لئاقو ريك قلتو ةملظع سكك تن ءاَح

 بحا ينا اممللاق ور مع و ركب يف ىلا مستو هساعهللا لص تفتلا مت هينا مج هسلجا
 | ىضر كمبو اقدم ىديسلا راش دا ميم تامالاولجرلا اذ اذه ظ

 5 لاو هرأسل ١ نعدب ةطدص ا يقماسل ىخراودح ديس أ طلت ا ظ

 : دمت .فيرمثلا لاقو سانلاىي و ىيب هنع هللا ىض ردم ىديس ىعاهصق املف هأي ؤرتهتنادم 1
 ١ لو هيلع هللا ىلبصم ,ارفيلامعا نماهملعب5 راما قيلهلأ اساف لسوهيلعفللا للص هكدحتباراذا]

 ْ سمشلاب ورع دعب ةوانلا ىف“ ىلعاهماصنيىتأا ةاللصلا ةرامأب هلل اقف ةرامالا هلاس ومنا دعي ١
 ْ امهةهنزو تملعامد دع ملسوهسمح وهلا ىلعو ىمالا ىبنا دمت ىلع لص مهللا وم وب لكس ظ

 سو« بلع لا لصةلالوسر قدص تعا ضر دخت ىدبسلا اف تمل لمو تملع

 ىلا بك كوخ ناسليطا نلرتوةبذعلا خر يبكحر ١ ذا نعل ىضرد ىديس /
 ]| تنك هللا همحر ىواخسلا ظفاحلا لاق نوناملاو ةسبأ رلاةفيطللا يهنعللاىضر تاما

 ىلا لعتسلص اذا ىسلش ّئ ُْ ىعودصم لسد هل مهل 0 و هملع هل هللأ لس

 الا لعد 5 8 ارا 7 تكد 5ث لص م«دمشلا ظ



» 
 ةنلاهلوىرطاخ ىلع جو نععدللا هرج اممتنشام ليحيتاو مظعتاىفتدز ليوطتا|

 تنناامالاس نا هللا دبعلاق تلقنهنم و ىتثادحلا ىف نئلملا نبا لاق 6# نونامناوةسماخلا ةفيطللا
 | مانملا ىف ةليللا لسو هيلعهللا ىلس ىئاتيا ر ىلا اه ابحر لاف هيلع ملس ال نامع ىلا |
 /( لامتفاذهلن اذامتلقف هدرب دجال ياو تيورىتحتب مشق ءامه فواد ىنلواق |
 ن ىلع نعىور يي نوناهتاوةسداسلاةفيطللا لو لص و هيلع هللا ىلص ىلا ىلعةالصلا زك أ
 ' ةرازولا نعتقرساملف ٍلَسوهيلعهّللا لصونلا ىلع ةالصلا زكا تنكحلا هنارزولاىسعأ]

 | لاقفدل تلجرتف ٍلسو هملعهللا لص هللا لوس رمبأرو اراح كار يناك مانا ىتيأدأ]
 ظ لسو هيلع هللا ىلص هملع ةالاصلا هكحح رب ةرازولا ترق وتححصاف كن اكم ىلا عجرا يل 0

 1 ىفنامعتا نناهللا دعونا لاق 4 نونايلاوةعباسلا ةفطللا هه قئادخلا ىف نقلملا نباهركذ
 | دادحلا صفحيبانعىورماسللاو ةظقملا ىف مامالاريخم نيثيغتسملا ىفماظلاحابصم هءاتك ١
 | ىبطب تّقسلاف أمونرشع4 سمح دنم اماعط دجالو ةضدملاب:يمتمجلاقعنا هنعهللاىضرأ

 ( كففمض عيشا هللا لوسراب تلقو هيلعةالصلا نم تركو اشو هيلع هللا لص ىنلاربق طلاسم ]
 أ افنغر يلا عقد ذقو سو هيلعللا يصهللالوسرتيارفمونلاىنباغف لاق عوجلاهفعضادقف |

 | نقلملا ناركذ ©« نونلاوةنماللا ةفطللا# هفصتىدهو ناعبش اناو تظقيتساف هلك !اناوأل
 للا ل وسر لع ثالصلاب لفتشيو تييلاف وطي باشزاكهناهريغو قئادحلا اشتكى
 أ صرف نيجاح يباو اناتجرخ معنلاق ءىئاذهىفكلدنعلههل ليقف لسو هيلع هللا لص

 | هلل اناتلقو تنكف هلطب نفتلاو هانعتقرزاو ههحودوساف تامو لزانملاضعب ىف يبا 9
 | لاذ وسر تيآرف مولا ىنلغ ليللاناكاملف ةتوملا هذه هتيرغىفيباتام نوعجارهيلا او ١
 |[ لع مسمو يبا نما. دف ةرطعهتحتارو ضب بابن هيلعو - هلع هللأ لص : ١ . أوو * م 1 . 2 0: ل : 1

 ادلابا نا لاق ىفارصنالا دازا 4 مث ناكاك راف هنطب ىلع حمسم منيللا نماضا سد شاراصق 8
 1 نقلملا ن'لاق سن نواهلاو ةعسانلاةفمطللا لو اسيندلارادىف ىلعة الس ' كآن ؛ ثاسغانأو ْ هسا ىبثاغتسا لزناملزااملف ل عةالصلارثكي ناكوب وندلاو ىصامملا ركحر ناك

 1 باش رصعلاةالص مه رقف طاب رثاانلع لخد لاق ىرزجلا دمحخ يف .عىورقئادخلا ىف ْ

 اذاو ملسو هيسلع هللا ٍلَص ىنلا ىلع صب كل ذك س لج برغلالا ةهبشح ىعدهسا ر عضوو | . رز رمح ' 5 ها ع 1

 مفرف ةسفدلخلا رادىلا كل لههلتلقو باشلاىلاتمقف ةوعد قانعدتسي ةفللخلالوسر 1

 أ ثمح هلؤق تحرطاف ةراح ةديصع ىهتشا ىنكلو ةفيلخلا رادلا باةيل سيل لاقو هسأَر 8



#1 

 راديلا تضموهتكزف دب بدأت ةرطلابدهع بيرقاذه ى ضن تلقو عاملا قفاو ظ

 تساخة لاهل أكنت ىلعسأر طابرلا تلخداملف ليللارخآ انقرفتواتمسوانلك افةف دخلا ظ

 ]| لي لعّشاىبص َتادوسر اذهل و لئاقو ةعامجم اداوم ونثاب يانبعتجهلف يتداجش ىلع |
 وهو كلذترركحف اًضرعم ىنعههجون لوف هيلع تملسو تون دق مالسلا ميلعءاسسنالاو |
 رعقف لاقف نع ض رعت ىحتسذا ىذلا امهللا لو سراي تلقو كلذ ءرم تنحف عض رعي

 تعمسف هراوف ريقفلاو حن تمقوابوعرم تظقيتسافهب تنواسمف ةوبش كلع ىبتشا ىتما نم
 ]| لاقو ىلا تفتلاة كت وهش رضحت ىقفاي هت داق جرا وهاذاف هرثايق تجرخف بالات وص
 ىثفملانورشع وعمسراوةئام املا عفشت ىتحهملا اهلص ون ال ةوهش كملع ريقف ىهتشا اذا

 ديزنب دحاولادع نع ىور © نوعستلا ةفملطعللا و بهذو نكص رم هيلاةجاحالف

 | هسا رف ىلامتّسانع ةلففلاوداسفلاب فورعموهو ناطلسلا مدت راح ال ناكل اة
 ءوسلادعلا ادهن ا هلال وسراب تلقف سو هسياع هللا ىلص هلل! لوس ردن قم, ومالا يىقةلمللا

 تف رعد ملس و ههلعدلا ا يصلامفهدنىف لدن عض وف كق ىلاعت هللا نع نعض رعملا نم

 أ لاق كلذ عل ةليسوىاب هللا لومرايت قف ىاعتهللاد عدل عفشال < هب ضامانا اهوكيذإ

 هللا ناوحراليىلاو : ةل ىلع: هشأ ارفملا ىوأينيح ةلللكفهّلاف قعةتالص ة كب

 كل ١ دحوسملا لحددق ءاللغلاكل ذر اناأذ تحصااملف دحاولادعلاق ؛ هش ىعافش لش 0

 اد اولادسعاب لاقوىد. ني 0 لخواملف يناحا لع صقا هل هَسأرام رد ىفتنكو :
 ؤ ىرج ام يل ركذو هلدب ىلع بوتال ماسو هلع هللا ىلا لوسر كيلا اسر دقفيل ديدم ْ
 |لسو هم هملع هللا ىلص هللا ل وسر نانأ لاق ف هاي و رنع هل اس اناملق يناشىفةلدلاهنسو كنس أ

 | ادا لاق و يل عفش همم تقاطنااملف ىلع كيالاص لجال يبرىلاكل نعش اللاقو ىدسذخافإا

 ادابيسلالاق 6 نوعستلاو ةيداحلاةفيطللا ب مقتساؤ هد, ىلع تودحاولاهبعتانتحصا
 أ مآلسلاو ةالصنا لضف' اهنكأ اس ىلع ةرونملا ةسردملا ليزت يناخيشلاىرداقلاىدركلا دوم |
 ملس و هلع هللا لص للالوسرحبأر ين ىبع هللا نم امو تاحلاصل تايقايالب انك ْ

 | هببح ىلع ىببجو هث ىلع ىمف و هردص ىلع ىردصن أكو فرو هنضح ؤىذخاف مانا ىف
 همدظمتلا حَتكن للان اوضرل عماجلا هناوضر ,ىفر شب و ةالصلان مى ع او زنكأي بلاقف
 ىتلاةلاىلا ىلع ةقفشو ابح عومدلا نم نافرذئاضي | ملسو هلع هللا ىلص هنفعتيأ رف ىايا
 هسهجاوملا ىلا تهذف ىدخ ىلع عومدلاو تهَساف ىجهم ىف هتحهقرحطرف نم.اهمف انا

 عرسم تعججرق ماوه اسهركذأ نا نعسيالا تارا شدب يفر شدي ةرجحلا لخاد نمهتمسف
 و



 4و
 ا س وهلع هللا ىلص هللا لوس رناسل نم ىمالسدرتعمس ىلا و ةحفص وحني ادهدمبلاقو

 كلذو هانيملسملامالس درب هربق ىف ىحهناتقفحوةهجاوملا ىف ىلج رىلعماف ناظشاناو |
 | دعىدبسلاق *«نوعستلاو ةيناثلاةفيطللا قو مظعلا لضفلاوذ هللا وءاشي نم هين وي هللا لضف

 ١ ىف تأ رمالسلاوةالصلاهملع انسن ماقمولع نايبىفمانالاه بنل هباتك ةمدقم ىف يبرغملاليلجلا]
 ١ 53 سو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلا هيف فنصاتنك ىتلاتدلا لالخىف مانا

 | هرجزف مود لغلا لكحف هنولطل يمال يب وقس موق قلنا ديرااناو لغب لعيكأر

 ١ ريخا صهاطظ لجرباذا هكلذ ىنمهاف ركذ نم قول نمهعنموهمامزب لجر هشنوف رجزءاف

 | وا هلهاىت هعفشو هلرفغهّللا ناف هعدهل لاق وهدد نميبذقناو هرهتنادق هئمحلا نمححالصلاو |

 | ىذلا لجرلا نا ىضنقعقوو ارو رسماحرف تهبتلاف هلغهسنع عضوو هتبلهاىفلاق |

 | كلذ نا تملمف هن هللا ىضر يلاط يبا نب ىلع ةلاقملا كاّ:لاق و ركذ نمدي نم يندقنتسا
 ١ © نوعستلاو هللا اةفيطللا هه مالسلا ى زاوةاللصلا لضنا هملع مانالاريخةمدخةكرب نم

 ١ م وهيلع هللا ىلصهّسأ رةدمدعب م ةشاسلا ايو رلاءركذدعي مانالا هيبنب باتك يحاصلاق

 | ماللاوةالصلاتلقف َّ ركلاههجورون نم تيلا قرشا دقو ىراد نم تيب ىف موثاىف|

 | مستيوهو ىنلاقو ىدس دخاف كتعافش .جارو كراوج ىنانا (انالث ) هللالوسرايكيلع|
 نم تنايإلوَش تاومالا نم اشئاريجنم لجرب اذاو هللاو ىا هللاو ىا هللاو ىا لوّشو ظ

 | وهو ءامسلا فديت ركذ هللاوىا يل لاقف اذه تفرع نبا نمو هلتلقف نيحادملا همادخ
 ظ ي نوعسنلاو ةعبارلا ةفيطللا #9 ارورسم أحرف تيبتناف كلحضي تكاس لس و هبلعهللا ىلص 0

 ]| هيلع هللا ةمحر ىدللاو تي ًاركلذ دعب مث ةقاسلاي ٌؤرلاهركددعب مانالا هسنتباتكبحلصلاة |
 0 ميظعلا هللا ىا يل لاقف ءىش كش له للاب هل تلقف 2 رورسلاو جرفلاهياغ وهو مولاىف ظ

 اقفال ربخا نموهل تلقف سو هيلعّللا ىلصىنلا ىلعتالصلا كفيل انس يل لاقفاذامي هل تلقف ىتسفن |
 | ىف ناممتلان هللا دبعوب!لاق «نوعسنلاوةسماخلا ةفطللا9» ىلعالا الملا ىفّناودتركذيلاإ

 ا ةمقرهساردنعاودجو عزتلا ىف ناك الهنا ملسم نيريثك ندالخ نعاس ورومالظلاابصمهاتك آ

 أ ىلع ىلصي ناك هلها تلاق هلمح ناكام هنعاول اسف ريثك نيذالخحر اننا نمةءارمذه بوتكمابف
 | دمج ىمالاىنلا ىلع لص مهللا لوش ةرمفلا ةعجج لك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا|
 تاحلاصلا تانقابلا ىف ىدركلا دوم ديسلاركصذ # نوعستلاو ةسداسلا هفيطللا |
 | هلوه امل ىصوا ادم اهدلاوناب هنريخاهمانا ريسي فالتخاب ريثك نيدالخ ةياكح هلقندعي]
 أ.تءاينيوك ءارضخة مقر تيلآ فقس ىنفك عطقس يتولاسسمو اناتم اؤأ



 مما

 أ | ءامتمضوفهنفكق ةصعقرلا كنت جدت !اهاصوا هناورانلانم هم هملعي 4 مالا دم ةءاو
 م لاق ءاوسدح ىلع اهنطابو ةعقرلاىهاظ نمأر رهن ب وتكملا ناك وةعقرلا اورقن ادعي هردصأ

 ىناا ىلع ةالصلا راك عم ركدلاءاودهنمع ثكاذ اكتلاقق اهدلاو لمع نع يىناتلاسفأ
 يبا نع لاوكشي نا وبيطخا رخص :# نوعستلاوةعباسلا ةفمطللا ه9: م اسوهسلعهللا لص

 | ىذلا مضوملا قينرفتيدسلا ليللابلباقن ياو انا تنكلاق ىزورملا هللا دبع مساقلا

 0 متم

 ' ىنلا ىلع امهاللص ليقف رونلا ادهام ليقف ءامسلانانع مليم لون نم دومه يضلياقالك [

 1 نع يح نوعستلاو:ه نانا هفمطللا 3 ماسو هلع هللا ىبصالباق أذاملسو هلع هللا لص ظ
 | هفن ىلع اهفاخف عابسلا هئاف تازافملا ضع ناكهنا هللا هم ري ذاشلا نسما يبا خيشلا]

 هاب ل

 قئاد,اىف نّململا نبالاق صن وعستلا وهمسات اةفطللا اس وهملع هللا لص كلذ اجنق

 رارسالا زونكىلاق ب ةثاملا ةفيطللا #8 ايندلاىف كدب عطق نمالأ رباك هجران نم كريب
 نحلا نمناكودهّللا هم رسافادالب ٠ ءاحلص دحاى واردلاد وعسم ىدسس خمشلا نع عي

 | مادخلاجرخف سانا فوقو لحاف قوملل ىثميناك هنا ٍلسو هيلعّللا ىلصهّللا لوسرا
 8 رع 9
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 لوسر ىلع صن اوسلجا مل لاق خبشلا لزعم اوفاو اذاف لمح هدنعنانونظمف ةلمفلاىا|
 ىلع فلل كراب رستاماوديز ملل وقن مر صعلا ىلا و رمت سوه ١ للا لصد :

 ملسوهبلع هللا ىلص اكد ناكف اوفرصنس و ىهروجا مهطعي مث ءاشلا يحاص ةداع 1

 ٠ 09 نمدنا َس حصام لا ادنتسم ملس و هملع هللا ىلص ىبنلاىلع ةالصلاملا عزففإ

 افكت حر نمو ةحرلا لا نمتالصلاثاو ارمشعاه يلع يصةدحاو ملسو هيلع الس
 | ىنامهف هيلع ادهشف نيدهاش رضحاوهل اري قرسالجر نا ىعداوىنلا ىلا الجر نا ىورأ|
 ظ نمح هلاست ريعبلاراضحاب رم ان هللا ل وسراي هيلع ىعدملالاقق هدب عطش سو 0

 || هللا لص ىناءرضحتساف هللا لوسراي يقءاربسب قطن ن اىلامت هللا نموجرا ينافهقرسأ
 | ناف هدب عطّشال اًمحاقحهللال وسر تنا حمصف ناسلب ريمبلالاقفالا نم ريببلاقو لس وهلع

 0 هللالوسرلاقف هللا ل وسراي كل ةوأ دعوا دانعم دب عطق ىلعاقف اون ناقفانم نادهاشلاو قفانم هعدم

 ]| لمع ريكنميلام هللا لوسرايلا قف دلدب عطق نم هللا كأ رب لمعى أب ملسو هيلعهللا ىلص[
 || ىلاعت هللا ناف كلذ ىلعمد ماسو هيلع هللا ىلصلاقف كملع ىلصاالا دمقا الوم وقال يناريع :

 | ةفطللا 8 ملسو هيلع هللا لص لوسر نم هتبحمو هقدص بسح ىلع ةلظقبلا ىفأ
 هللا لص ىنلا ىلع ٍلصأ تنكح ة ريهنا لاق ىواخمسلا ظفاحلا لاق # ةئاملادعب ىلوالا |

  نيرادلا ةداعس 370 0

 م
 يتسم

 ] ىلا لع ينالص دوس ادادمع بتكي تاك فجءارو نم تأ رفناتقطم ىانعوإسو لع ]



 م«
 1 قيع تحتفف ساطرقلاشلذ ففورملا عف اومرظنااناو و ساطرق ىف سمو هيلع فص ظ
 3 هناملا رعي ةسائلا ةقمطلللا ص هوثضاس تأ رىتح نع ىراودق وهّسا رف ىرصسهرظنال )

 ةكلالملاىأر هنا ىورسلادمحاخخمشلا يتريخا ىربكلاننملا ىف هنعهللا ىض ريفا رعشلامامالا لاق |

 ةفح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلعزولصملاهبظفلي فرح لكن وبتكيرون نم مالفاب |
 ظ جاحلا لها نمالجر تيرا رلاق هللا همحر ىرونلانايفس مامالا كح هيب ةئاملا دعب هئلاثنا ةفطللاو |

 الا لاقف لجو نع هللا ىلعءانثلاعضوم اذه هل تلقف ماسو هيلع هللا ىلصىبلا ىلع ةالصلارنكي |
 تلو دوسا دقههجو اذافهترظنف ةافولا هترضحدق خا يلو ىدلب فتنكح ىتا كربخا |
 تلا لجر ىلع ل خد ذاكاذكح الا انيف ىخا لاح نمت يأ رام ىتزحاف لظا دقتيبلانا

 هدي هحسمو ىخاهجو نع ف شكق ءىفملا جارسلا هنأك لجرلا هجوو ىخاىلاءاحو |
 | هللا كازجتنا نم هلتلقو تحرف كلذتيأراملفرمقلاك ههجوراصو داوسلاكاذلازف |

 ]| دقوا ذكه هب لمفا سو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ىلصي نمب لكوم كلم نا لاقف تعنصا_#ت اريخ
 | يقومف ةنحم هل تلصحدق ناكو ملسو «.بلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلانمرتكبكوخا ناك ١

 .نع لازاف سو هيلع هلا ىلص نا لعن الس ةكحر لجو عدلا هكردا مث جول هاوس 1
 | نايفس نع لاوكشب نباو ميعنوبا ىور# ةثاملا دعب ةعبا را ةفيطللاوف ءايضلااذهءاسكودا وسلاكل:
 1 لوش وهوالا ىرحا مضي الوامدق عفر الماش لعلخر داجاح ا ![سلاقاضيا ىرولا ُ

 ]| نايفس تلق تنا نم لاق« معنلاق اذهلوقن "لعب ها تلقف دم لآ ىلعو دمت ىلع لص مهلا ا
 ليللا ل وبهناي تلق هتف يع فك لاق هنت لق هللا تف ىع لهلاق معنتلق ىتارعلا لاتيروما#

 هتف رعم قحهلل|تفرعامنابغسأب لاق محرلا ىفدلولا روصيو لمللاىفرابلا زوو راملا ف |

 ى نع ضن تم نع و ىمه خسفف تمم ة م زملا ضقن و _ مهلا خسفب لاق تنا هف رعت فيك لق |!
 احاح تنك لاق ملسو هلع هللا لص ىنلاىلع كتالصاف تلق لاق ينرب هاب ريإناتف رم

 | تسلخ لاقاههجودوساو اهطب مروتوتعقوف تلعفف تل اهلخداناىتتل اس يتدلاو مو
 | ةمامخب اذاف كتيب لخد نع لمفت اذكه براي تلقفءامبلاوحن ىديتعف رف نزحاناواهدنعأ

 اههجو ىلع هدب سصاوتييلا لخدف ضِس باين هيلعلجر اذاو ةمامن لبق نمتمفترا دق

 نمهلتلقفهموثب تقلمتف جرخحيل ىشمم ضرما نكسف ضيسافا بطب ىلعهدي ر ماو ضياف
 عقر : ال لاق ىنصو" اف هللا لوسراب تلق هملع ىلصت ىذلادمح كسانالاق ىنع تحر فىذلات نا

 ةفيطللا لس وهيلعدّللا ىلص دم لآ ىلعو دم ىلع ىبصتتناوالاىرخا عضت الو امدق |
 ان دسم ىضمييدنق مسا ! داوفظلا ينأىلاءدنسيىدابز زورفلادجلا ارك ب ةئاملا دعب ةسماخلا



 م
 | دق مالسلاهملعرضخلا انا اذا قيرطلا تإلضف سسك ةزافم ىفامو تلخدلاق مامخلا ن هللا دع كَ

 | تاقف رضا هتنظفهمم تشق شما ىا ريسللاىف دج ىنعي) دج يل لا قف هنأ 1

 يناريختل ترده و هللا ةزعب تلق منالاق لسوهيلعدّلا ىلصاد مج امي رله لئاامكمحر تلقف ماسناا ٠
 | ىلع لص نم ؤم نمامل وفن إس وهيلعهللا ىبصهللال وسرانعمسالا قفامكعىوراىتح ًائيش ل

 || لسارسا ىف ناكنالوق سابلا ورضا تممسو ٠ لجوزعهللاهرونو هلق رضنالا دمج
 | اذه اوااقق ودعبلط ىنجرخمناو ءادعالا ىلعرصنلا هللا هقزردق ل يومشهل لاَش ىف

 | الجر نيرا ىف جرخفهمز نور حبلا ةيحانىفهلمجنق ان ركاسع دفن وانثيعا رحسنلء ا رحاس ل
 ] اولمكل دمج ىلعهّنلا لصاولوف واولمح ا لاقف لعفت فكه باص لاقفر حبلا ة حان ىهولعحف |!

 ٠ ١نةرضحم ناك رضخلا لاق نوممحا اوقرفف رحبلا ةسحانف هؤادعا راصف اولاقوأ]
 ا بم

 | نم هلق هللا رهط دم ىلع لص نمل وش لسوهيلعدننا بص هللا لوسر انعمسزال و هءامهعمسو

 | نمام لو لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرا ضن س نال ود امعمسو ٠ ءاملا ب ونلارهطي اكقافنلا
 1 رعش اهم ىتجمت وحال ناوو هوضغبا | وناكناو سان اهحاالا دمت ىلعهللا لفصل وش نمؤم

 لوسي لاقف ملسو هيلع هللا ىلصىنلا ىلا ماشلا نم لجر ءاح نال وش امر معمس و ٠ ةمحرلا نءايأب
 | عيسىت لقملهل لق لاقف رصنلا رب ر ضدنا لاقف هن ىنتنالاقف كاري نا بح وهو ريك خشي ا هللا

 ىفها رف لمفف ثي دحلا ىنع ىوربىتح مانملا ىف فارمناف دمج ىلع هللا لص لامل عبس ىف ىنعيي عوبسا

 ا و 0 26 7

 00 وس

 ازال وق لسو هيلع هللا بصل وسر انعمس نال وش امهتعمسو ٠ ثيدحلا هع ىورناكن مانملا

 | نم مكعنع اكمام مكب هلا لكوب دم ىلعهلا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسن ولو قف سلجم متسلج
 | سانلا ناف سمج ىلع هللا لص ومحرلا نمحرلاهللامس اولوقف مه اذاف اوباتغتال ىتحةسفلا ظ

 ( ناعش دسوبا لاق 6# ةئاملا دعب ةسداسبلاة فدطللا ف8 كلذ نم كلملامهعنعو مكوباتغبال
 أ ةفرشملا ةكع ىل قشاامم و ثلق ههاسلا ةياكملا ء؟ددعي ماسالا ءافشىف ىشرقلا دمنا!
 اهركدمدقملاةضرستلاةريسلاةياتكل سورح ا نعلا ىلا ىرفس لاق ةثامتاهإوةرسنجىدحا ةنس ىف |
 للاب تنعتساف مدعلا ىلعهيف تفرشا اديدشاض رمى لاهتةللااهف رش ةكعبت ضر مدق تنك يفا|
 قشتسأو لسو هيلع هللا ىلصعسفرلا بانا اذ عقلا ديسلا ابيف حدما ةدصق مظن ىملاعت
 تلقوا هعلطم تمظنف ريال وصخ ا بسو ريغلاب ءادتقاملالا كلذ نمدنأ

 لع ىلع اردبابس نم ىلع لس * لسىزيلزتاورطفاردن جنا |
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 | ىلع ةالضلل رك, بطر يتاسلو « عيفشلا حدم ىف عيدبلا عيدب ه يتديصق علطموهو

 ظ لجروهو ةكم لها نم صخش يانا تححبصاامدنعو ٍلسو هنلع هللا لص هللا لوس انديس

 أ ىلع ندم ندم نيدلا باهش هللاَش ةنايصلاو ةفعلاو ةنامالا و قدصلاو ةنايدلاو ريا لها نم

 ظ ىلعامان تنك لاق هامو تلق ريخلي ٌؤرنإ للا هذه تيار ىل لاف يل اربنع ناب ريما ١
 ظ فيرشلام رملاب ىف اك موت ىفىرا يباذاو حسستلا بيرق اناانيف ولاباعدقةًايئاار راد فورعملا

 0 تم نم لبث دق وماسو لعدن ىلس بةاذاو قاتلا دهاشا ةرمعلا ابدع فقاو

 | الو مهارباباب ةهجرمىلا ةيروصنملاةسردملاب اب نم رمم هنن وقدحم قلخلاوىشتؤهوقاورلا

 | اهلعاسلاج تناتنكو ىرولسا طابرلا باب ىلع ىلاىوملا ءاسيضلاةكد لا لصوناىىلالاز
 1 هللا لصصىبلا راصاملف تيبلادهاشنت ىناملا نك رلا لبقتسم هملع دعاق تنا و رضخاداحسكتحنو

 | مالسلا كملعو لوَش وهو ىنعلادرب نمةفيرمثلا هتباسيراشاو كبلات فنا كماما ملسوهيلع

 ]| ءاراو يتذاب هعمسا اناو محلا ىفةراثملا ىلع حسبستابب بيرق تقول ناكو نيت نيت رمْلاب عشا

 ]| لوسراي ىدساي لوقت ناو كيمدق ىلعامئاق تنك لاق ذئنيح ىلاح ناك اهفيبارلل تلق ىنسب

 8 هل تلقف كتاكم ىلا ثنا تعج روأ م صلاب اب نم علط مث كباعصاو كلا ىلعو كلع هللا ىلص هللا[

 لئاقلا لاقا6 كيلع اهنا ىدس ىح ور تناكولو كلملانسحا واريخ ىتع هللا كا رج

 فلا م مكتاسح ويب ىرمم قو ايسق مكتامحو مكاسحو

 هنأيسسحأب ضصاسلا د ودع نم

  ةعفاشاب نت رلا ةوفصاب
 30 11 01 201101000 200000 م ربل ا 9800-2 دلع 1099331 24:5 ل ل داو ل م دي احمل تاو ا ا م هطح دع: يي . 1 ا 0 و م عبس وي و ع 0 0 0 0 ا
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 فصنأ م ”؟اضر قرشم اههوو ىدنبىف حور نأ وأ 000

 ْ السلا باب ىف عتفق وسو علا لص ا ةريزب ىلع لاننا ان ول هلل اه مح ر لاق ظ

 ظ تلقومعمدلا لئاسسأرلافوشكم فاحاناو

 مالسلا باي دنع السيلق فقق مال سلارادل ٍتْنِج نا دعساب
 مام وأ ةظّ ىف انالقو ةمعن نم تلن دق امل ركشاو

 ماهسملا ىف حورلا ءاشامو ىتلقم ىف عمدلا ءاشسان

 ماض ال ىرولا نيب هليزت يذلا اذه هللا لوسرازه

 ماقم ىلعاب ّلاهصخ دق ىذلا اذه قلخلاعفشاذه
 ماقسلا ءاغش يلاملا هاب ىف ىذلا اذه ريخلا لم اذه

 اركلا بشد لسسلا ديس لقو هنم تئش ام لتس يلطاف
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 ماحزلا ريثك بذهلا لهملاو مكباب ىلع سانا محدزب

 1 وللا مس و هيلع هللا ىلص ىلاتيأ راق محس نينابلس نع ةئاملا دب ةعباسلا ةفيطللا يف ا
 دراو من لاق مهمالس هقفن كيلع نوملسف كنوتاي نيذلا ءالؤه هللا لوسراي تلقف

 تححح ناب شن مهارأ لاق مب ةلاملا دعب ةماتاةفمطلل الج هبسلاواسدلا ينانبا ءاور هيلع آ

 نم هتعمسف سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ملسف فن رشلاربقلا ىلا تم دقتفةسدملا تل ]

 انملبام» وحب ةىواخسلالاق يي هأملا دعب ةمساتلاةفلطللا © مالسلاكسلعو ل وشه ةرحطا لخاد

 ىجنالا قيسملا فيرشلانىدلا فيقع دسلادلاو هللا دبع نب ادم هللا دبع يبا نيدلاروندسلا نعال
 مالاسلاثاملع ففي رشلاربقلا لخاد نم همالاسٍب ا وج عمسانأ سو هيلع هللا ىلص ىنللهنر رايز ضعب ىف

 هناىو ركلاذ دوم دسسلا تام اصلا تامقايلا باتكىفتنأ | روي ةئاملادعب 5 هم رشاعلا ةفطللا 99 ىدل وأ

 نلاق لانه دحا نيل مالاسلا در عمسف ةفرمشلا ةرحملا ردع سو هلع هللا ىلص ىنلا ىلع لس

 كو سو هيلع لا لص ىبتانمنا نقف اًدحا َرارلفابنا وج فتفطوةفبرشلاة رجحلاتلخدف |
 ةامسف همساي هس! ىمسي نا هرماهنا و هنع هلل |ىطر ةزمح ايدمسربق دنعةصقلاء ذهوج هل مقود ظ

 ىب تاداسلا ب قانم ىف ىورلا عرمتملا باتك ىف ثيأر 6 ةئاسملا دعب ءاملا ةفيطللا |
 ىسيع نب داسمأ ن للادع نىولع نب ىلع ىدامس هللاب فراعلا مح ربى ىلشلادمسلا يولع

 || ىرر ناك هنادنع هللا ىضر ةثامصحو نيرمثعو عبس ةلس ىفونملا مسق عل احم ريهشلا ىولعلا
 ! ادا ناكو اسهحضشوبو هل ابسينق هيلع لكشت روما نع هلآيو ملسوهملع هللا ىلص ىنلا

 هلل لص قطصملا ممسي هناكربو هللا ةمحروىنلا اهيا كيلع مالسلاهريغوا دهشتلا ىفلاق]

 ارارم كلذرركا ميرو هتاكربو هللا ةسمحرو خيش اي مالسلا كيلعو هل لوقب ٍلسو هيلعأ
 | خيشلالاق ىلشلالاق مث .ملسو هيلعّللاىلص ىنلا باوجعمسا ىتحلاقف هرركت مهل ليقف
 أ موقلا قالخا نم باتكلا اذه ىف تركذ تنك دق نب رثذملا هيت ىف ينارعشلا باهولا دبع
 هريق ىف سلا نم ةالص ىلص املك عسو هيلع هللا لص هللا لوسر فلخ نواصي مهنا
 || ىلا ايبا كيلع مالسلا نولوش نيح ميملع مالاسلا در نوعمسيإ ماو سو هن هنلع هللا لص أ
 يح ةيدمجلا هب الولامدقرحال قحم الل وش صاو وُ املع ىدمستعمسو ناكر وهلا ةمحرو

 جرددقو لاق مالسلاو ةالصلا امبلع ساملاو رشضحلابو ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسزر عمتج ظ
 ىد سنا و كلذ نعنيب وجحلا ضعب راكتا كل ىف دش الف كلذ ىلع مهلك نوقداصلا
 وحولا ىف رما هللا دارا اذا نم مكبفا هباصحت ال لوغب ىلاعت هللا همحر ىسرملا ساعلا وناإا

 للا لش | لوسر ىلع ملس اذا دحا مكفا لوقف ال نولوقف رهظي نا لبق هيلع هعلطا
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 بولق ىلع اكيأ مف لوقف النواوقيف ذب بلع ماسلا .درعسمنالس ىف سو بيع ١

 ظ نع تبجتحاول هللاو لوقت مث ملسو هيلع هللا لصهللالوسر نعو هنل نع هب وحجم

تددع امل راهن وا ليل نم ةعاس ىف ةلفحل ٍلسوهبلع هللا ىلص هلال وسر
 | ةلسمج نم ىض 

 هللا ىلص هللا لوسر نع ذخالا ماقم نيبو رقفلا نيب نكسل و ىنارعشلا لاق ءارقفلا

 ىعدا نف ادحاو الا ماقم فلا ةثام هريق نم مالسلا هدرب هيوص عاسو لسو هيلع ظ

 [ راصتخابها ماسذك اهلكح اهفرعي ال انشأ راذاف تاماقملا هذه هانلاط ماقملا اذه

 » ةنسدملا تلخدلاق ىلهايلاب رح ندم نعلا وكشب نا ى وره ةثاملادعب رسم ماجا ةيلا» 1
 هريعب عشوب يلارعا اذاف لس هسملع هللا ىلص ىبلاربق ىلا تمهن

 ْ لخد مث هلقعو هخاناف

 |كاصخ لانا لوسرايىءاوتنا يبابلاق مالح ءاعد اعدو انسح امالس اسف وقل 1

باتكىف لاقونيرخ . الاونيلوالا ع هم هك كيج نكت احل زاوديحو
 1 نيملا قحلا هل وق ةوه

 ؤ اوْدَجَوَل لولا رمغتساَو هللا او رفغتساف ]واح مهسف ا اوُمَلْظْدا 'مهنا وأو

 ٠ تفنلا م كدعوام وهو كرر ىلا كام فشتسم ىنذ ارقم كتسادقو مح 0 هلأ

 ١ دشناو فيرشلا ريقثا ىلا

 مألاو عاقلا ” يبسط نم باطف همظعا عاقلا ىف تنقد نم ريخاب

 مدقلا تلز ام اذا طارصلا دنع هتعافش ىجرت ىذلا ىنلا تن :ا

 مركلاو دوجلا هفو قافعلا هنف هنكاس تناريقل ءادفلا ىض

 1 بعشىف قمل دنع هوحلو ةرفغملاب عار هنا هللا ءاش ناك شا افهتلحار كصر مث لاذ

 | اهرخأ فلاقوتاواصلا لضفا باك ابترك د وةر وهشملا ىلا ة اكس كلذ نم بير قو «نامالا |

 | ىنعاي لاقف مولا قوسو هبلعّللا لص من : ملا تيأرفىانعىنتلفف يبا أرعأآلا ىتعي فرصنا 6

 ]| امنع ينابللا فسو ريقثلا هعماح لاو ها هلرفغ دقىلاعت هللا نابهرشنف يبارعالا قحلا

 ٍ نجينسا مههتكف ءاملعلا نمريثك |هلقن ناو ةياكملا هذه لعتماطا ذنم تلزام هنع هلا

 ظ تلقف هظافلا ضعب لادباب هتحلصاف خم ال امل هملقعا ظفلب لوالا تدللا ىف ريمتلا

 مآلاو عاقلااهُس بيطلاب باطف هشبرت عاقلاب تقبع نم ريخإب
 اأىضر ىلحاسلا هل ديعابا نأ تاريخا لئالدو رس يف قبح «# ةناملادعب رشعةيناثلا ةقمطللا و

 ةددرملا  مساقلا بأ مخشلا ىدح لاق هع هللا ىضر يبا ىددح كلاسلاة سغب ىفلاق هنع هللأ

 ىلع! خشلا اب دجو ةقلام ىلع ىكدولا نارمع رنا خشلا مدقق ىلاعت هللا همحر



»> 
 ةرضحلاب ناكو مسافلاوبا لاق امه هتعنص عاسعطل ي رادىف اموب ةنالثاانعمتجافزار خا ىنعي
 نارمعؤبا خيشلا لاف مىشلا ةساح همر اهلا ىتحاقرافت ال ماكزلا ةلاع تناكو ىدلاو
 داز ىدمسأي هل لامن هملصتلا كنترا ئ ماوعأ ةسامع كل ىلع ابا اي ىلع يناخخمشلل

 ركح زباذكعام دالوالل رهظيىذلا اذه ناربع وباخيشلا هإ لات اذكو اذك ىدنع

 || سفنتت لاق مساقلا يبا خيشلاللا وفكح ىف سفن لاق َ ملسو هلع هللا بص ىنلا

 نارمح وبا خمشمللا سفن .> مث ةفرعض اهنكل كسملاةحار هسفن نم تيهف ىدلاو فنك يف ىلعونا

 ىتسح ىدلاو مشايخ كسملا ةحسار تقش دقل هللاوف مساقلا وبا لاق ىدلاو فنك ىف
 ]| كاسملا عاور ناريملا غلب ىتح يلزم ةحارلا تمعوهفنا نممدلا لاسو هروف نم هتفعرا |
 اننود هب اوزاف مهنا ملسو هيلع هللا ىلص دمت ٍباعصا نظيأ نارمح وبا خيشملا لاق مث لاق |

 ملسو هسلع هللا ىلد هيلعز واصي الاح ريهدعب اوقلخ مهااوملعي ىتح هسق مهحازتل هللاو |
 1 ىلصب سلجم نمامثي دح رك ددعب رابخالا فحم ىف عاصرلا لاق 6 ةئاملا دعب رشمع ةنلاثلا ةفيطللا ©

 ةكل الملا ل وقتف ءامسلانانع ىلا لصت يح ةسبط ةحئ اردل تف رعالا ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا ىلع هبف ظ

 كل د ىف ىنعملاو نيلس رملا ديس فن يحل ضمب لاق سو هيلع هلل ىبص دمحت ىلع هيف يبص سلجم ذه ظ
 هركح زن م زكا اذافنيرهاطلا رهطا و نيسطلاٍب يطا ناك ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نا
 ظ توكلملادهاشو هللا ءاملوا نمةداعلا هل تق رح نمو هسطل سلا باط هيلع ةالاصلا نمو

 | ضعب ناكون و رهطملا ةكئالملا اهتكردا 6 هتسناحورل سلجلا ىف ةمطلا ةحنارلا كردا امر
 هردص نم ةحش ار جرخش ٍلسو هيلع هللا لصدل وسر مساو ىلا#ت هللا ءاركذ اذا نيلساصلا

 هياعكا ريخسف هنا نم ةحئنار كلد:ل ردا رحفلا قشن :أ اذا هريغ ناكو رعضلاو كسملا نم قدا

 تالاخا كلت اندهاشل ان ,واق نعباجحلا از زوان رث اصب نعءاطغلا فدك و ور حفلا قاقشناب
 ا هدنعام لكقهق وذ تلاحا ةلزانه.تعقوواَةفا هيتلزئاذا ضي رملا نكل تاكاردالا كاتانك ردا ظ

 سو هيلع هللا ىبص دمج مس ١ ؟زةحن ارالاردالا نم عناملا كل ذك« املا ىف الهبف ىنوهف ةرارملانم |

 ىلحا هشر دجو لجو زرعدللا بانك ًارقاذا مهضعبناكو كبيس ب اجحلاو كنموهاما ظ

 ظ ةح ا روهركذ ةوالح كردا نم كاباو هللا !ناعج ركسلا عطق ة٠ ءارقلا طق اذاق ركسلا نم

 قدصو برلا عم هروضحو يلقلا اةيفصتس كلذ لصحم امناومدوجو هم رك وهن هيج مسأ

 ؛ردنال موكزملا نافتاكاردالا نم عناوملا تاف الا نم ةمالسلاو هب ,وثاقضحتو ةجلا
 ناك هنا ءارقفلا ضعب يلر كد د عاصرلااق ةعلاط اسش لرد.ال ىمعالا و ةزاتسم ةحئارأا

 | داو تيرنل ىنقن عتق رفا غدحلال رب تلزتفلاق ءايرغلا دحلل ر وشل لو زتباعل وم
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 د هللذناكوهلثمتب اراماظعاسناهعم تدجوو هلثم دحا ىلع ىسفن تقرامو هنر فحل

 يون ىف اودجوو لاق نيش مش الا اوىحب اربط نم ىلها تدحيعت ىجض وم ىلا تعحراملف برغملا

 تاقف ًائيشدلردا الانا وشل ملا نمل هنا اوركذو هت< اربط نم اوجعتف بارثلا نم اًيش

 لاردالا لها نم تنكواوةنملا ضايرنم ةضورهربق وىلاعت هللا« ءاملوا نم لجرلان اثلشال و مهل

 سناوهنئان اصب نع ب اجحلالاز زاوهاضشانس ,واقهللا روت كب و لج رلاريعتساف تكر داو تممش

 رشع ةعبارلا ةفيطللا لف لسو هيلعّللا ىلص هتبحم اب ركص سفنوهدبحىلعت الصلاباسنرغأ

 فئلأت بيس نا ريدردلا بطقلات اولاص ىلع هح رش ىف ىواصلادمحا ىدسر كد 1 ةئاملادعب

 اضوس ماقف ةالصلاتقوهرضح ىو هزخلان السن ,دمج ىدسساهفل ؤمنا تاريخلالئالد

 | نم هل تلاقف لاعناكم نم ةيص ويلات رظن ذاك ذكو هيفا نم ءاملا هير خام دج ملف أ

 | رثبلان .ءاملا هن جرخماهقريحتتو وريجلاب كسلع ىنشس يذلا لجرلاتنادلتلاقف اهريخافتنا |

خيشلالا قف ضرالا هجوىلعاه ام صضاففرسلاؤتفضو
 | تمسقا#وضونم عرف نادعب

 | تقلعن رفقالا ربلاىف ىشم اذان اكن م ىلعةالسصلا ةرثكب تلا قف ةيترملا هذه تان م كيلع

 | ىتاىلع ةالصلاىف اباتك فل ؤي ناانم : فلحف ملسو هملعهّللا صدلاي زاب شوحولا |

 با 8

 مهضعب نعماقسالا“ فش ىفئح © ةلامادعب رشعةسماخلا ةفيطللا ف ماسو هيلع للا لص ظ

 ٠ دمها ١ :وعتقتافهف رشطمف ماما بارسفمقو هلجا غارق هنعوهنع تسمح وهنأاسل

 : عاصرلا هللا هبعوبا رك هئاملادعب رشعةسداسلاةفمطللا # انامعاتامس وان فن ارورش

لعتلخد هلوق وه وه لع هللاىضر هحلط يبا ثيدح رامحالا ةفحن ' هءاتكىف ْ
 ٠ هللا ل وسر 

 ' رمش, هالو اسفن بيطا كتمأ راما لوسراي تقف قربت هج ريراساو سو هيلعهّللا لص

 | هعاسلا ليربج ىنقراف امتاو ىرشب رهظيو ىشسطتال يلامولاقف اذهكمو.ىف كلم

 | رشع هنعاحو تانسحر شع اهي ل هللا بتكث ما نم ةالص كاع ىلص نم دمحاي لاقف

 ىتك لبق مانملا ىف تيأرام بيرغ نمو عاصرلا لاق مث تاج رد رشع هل عفرو تاثيسا

 لها نم هعا_ج عم سلاح ناك أر ىننا كلذو يرق فلانا أره قىع رس

 سلخ ىئاعوهو هنسحةروصىف مدق هف رعامل لجرباذا وةريثك ملعلا
 اذاوموقلاىدلا نيب

 ريغ ثيدحلا ركز. وامهنع هللا ىضر نياسحلاو نسحلا هج رخاثيدح ىلع تفق ولاقف لاس هب

 ةنسح ةعاس ىف رشبنسحو سفنبيط ىف ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسرانيأ رالاقلاق هن ظ

 | دصقملا 1| نعريتلا هللا يتاطعا يسنكرب ىنكل لهاح ىناعلجراناور ركذلا لح رلالا
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 ريخلا نم اسييبسام سو هيلع هللا لص هللا لوسر اَهياعناكىا ةلاحلا هذه نع كل اسا اناو
 ادحاو ادحاو كلذ نع سانلا هناحاف ةنسح اهلك مالسلاوةالّصلاهيلع هلاوحاو هملعدراولا

 للا ىلت هللا لوسرناهل تلقف مالا ىف هتبجاف "يما رظن متاباوج ضترب ملف سلجم ضاخنو
 حرشش و هسفناسم بيطت ىلا قحلا عم هتلاحف قاخلا عمةلاحو قتلا عم ةلاح هل ٍلسوهيلع ظ

 عم «تاحو ةالصلاف قبعةرق تلعجو مالاسلاو ةالصلاهبلعلاق هل هءاحانمىف هردص

 باوحلا نسحتساف هتماي هسفنبيطتق هيلع هن رقت و هيضر . ام مهى وملا نم اضرلا هيلط قلخلا
 تلوأ نيام“ ةحلط يبا نعروكذملا ثيدحلا تركذتتقفا املف تقفاوماق كل هللا ل رابلاقو

 1 أده نيس وه سو هيلع هللا ىبص ىلا ىلعةالصلا لضف ( مالسلا هملع ليربجى أ ) هغللس نأ

 0 وهبلعهللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا لضف ىفاه دسقن ىلعتمزعف مي هركلا ىنلل مظملارونلا||

 نا نمضتساثي دحمرك د دعب اضيارامخالا ةفحم ىف عاضرلا لاق هي ةثاملا دعب رشعةعباسلا ةفيطللا 9
 ناكو ثيدح اذه عمسدق مهضعبزا رقشإ سمع هن امس ملس و هيلع لل ىلص ىبنلا ىلع ىبص ن*

 هللا لص نا ىلع ة ةبن نسحو سفن س بطب ىلصق اريقفناكو هت تصلخو هتيحم تققحم نعال

 اددعلا لص نم دح وناوهنلاهمح ر لاق رعشب ال ثسح نم هللا ءانغافروكذملاددملا ٍلسو هملع 1

 ]| لكناف هنريرس ىفثبخو هني ىفناصقن كلذ نافرقفلاب فصتاوىنغلاهل لصح موروكذملا]
 ايئدلا نم ءىتهدنع نكيإ ناو اديارقتشل هر ىلا كل. ذءبرقنو هسفن نم كلذ ققح نم

 ْ ةسطلا املا ىف وىتنتالةعانقلاو ىنغلاملانافدلاما نم لضفا ىهودفسالزاكى عو ىنغ ةعانقلاف]

 ةنتشنف“" نمؤم وُهَو تن وأ 6 نم ال اص "لمع نم و) ىلاعت وهناحسس هللا لوق ىف
 ظ تاياكملا. نم وهتفحم ىف ءاَّض رلا هللادع وبالاق 6 ةثاملادعب رشع ةنماثلاةقمطلل او يسد اح

 دادي تعمسلاق نيلسرملا دس ىفنيحلا ضعبهاورام مانالا ريخىلعةالصلاة كرب ىلعةلادلا
 ثكف ىلصيةزمل تاذماقف نا رباصلان دنعتملا نمناكودالواولامعاذا رقفاه ناكالجر نا

 هللا سيح ىلع ةالصلا ىلع مهدو هلاسع وهدالواىدان هنتالص نم عرف املف عوملا نم دالوالا

 هدوجو هلضف نماسغِب انيس ىلعانم ةالاصلاة كريب هناحس هللا ىسعلاقو ماسوه لع هللا ىلصأ
 ) ايلسنت ماسو هملع هللا ىبص ىنلاىأر ف لجرلا مان مونلا مبلغ ىتح نواصي اوسلحف هناسحاو

 [(ناهللقو هيلع ماس و ىس وجما نالفرادملا قلطن اىلاعت ةللاءاش نا دغ ةحبص ناك اذاهللاقف ا

 ١ لجرلا هشلاف لاق هلا كاطعاام ىنساو للادبع نبدمع كللوش هل لقو كل تجاةوعدلا

 ناطستلا ناف قملاىأردقف ماسوه لعق ىلص ىنلائأ رنمهسفنىفلاةو ارورسماحرفا

 | انف هيلعملسيو ىموجتمملا موب لعن لس هللالوسر ىننمب نا لاح ا نمو هن .لئمتيالا

 ظ 7 نيرادلا ةداعس ١١ه
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 ا! ىلص حيصا املق ىلوالا ةلاقملا لثمدل اسقف ىرخاةىم مالسلا وةالّصلاهسييلعمأ رف ةيناث

 هماما فقوف هيلع لدف لاى لا عاسناب افؤرعمناكوىس وجا راد نعلاسي قلطناو حتما
 هللاقف ةجاح نمكل لههللاقو ىس وجملا هركتتساف هتمدخ نم سانا يس وج لا ىدب نيب ناكو

 أ مالشلا كرش سو هيلع هللا ىَص انينهل لاسفف سانلا فارصناب ىس وجار ماف كنينو ىنين افأ

 || اناد ىس وجتيفا ملست ملا هللاقف ملّسو هيلع هللا ىبَصدمع هل اقف كلن نم ىس وحلا لاتقف

 هللا ىس وحلا لاقن ىلعدك؛ ٌؤلوه و نيس هنأ ردق ىنكل و كلذ تملعدق هل لاقهن ءاجام ركنا

 | هللا كاطعاامم ىنس اوهل لقلاق كالاق اف لاق ىلعدهاشّللادل لاق ىلا كسب هنا كاعد هاش

 | ىح لخداىس وجللا هل لاق يل ملع الهل لاق ام وعدلا لمت اهل لاق تيمجادق: وعدلاناو

 | ادم ناوهللا الاهلاالنادهشا اال ددما يللا قف هراد ف ةسىلاهعم تلخدف لاق كملعأ |

 ىعتنكي فا اوملعا مه لاو اسلجتاعدو همالسا نسحو يلسافلاق هللا وَسَ
 ش دق ولالض

 | مسوهيلعهللا ىبَص هيلث دمحم وهناحسس للاب تما و تقدصو تيدتهاف ىلاصتهّلل قادها
 ٠ قلخهلناكوهفرعاالو ىف سيال ويلام ىنيطعي ىنب نم وهل لالح هدام لكف يكتم نما نف ١

 | تيدتها يا ىيبايهللاقو هسا ىدانم هلاميهوتافنورخاالا قبومه رثكا ملساف هل نورحسا

 | هللاقق كنمءىرب اناقكللس د ىلع تش نأ و لاو نمتناف تملسانافتملساو مالسالاىا

 أ ىدانم هللال وسر ادم ناو هللا الا هلاالنادهشا انا وهراتتخت ايف تيااي كفلاخا ال يتادضا

 ]ل لاوتبا ايتلاقفهنبالهلوق لم اهللاسقف سوجملا بهذم ىلع انهخلب ةجوزنم تناكو هتف

 هللالوسر ادم ناو هللا الا هلاالنادتهشا اناو سرعلاةلمل نم ىخا عم ىعامهنجا تهركدسقل

 تركذدىتلاةوعدلاب كملعا نادم رن لجرلل لاق مث مهمالسابرشدتسا وحرفف لسوهيلع هللا لص

 [(اهمخا نم ىتنا تجوزال لاق ممنلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنعلوسرلا ىضرا امكربخاو

 || تشرفف بعت ىنقح اوف رصنا املفدحا ”قِسملو ةيدانلاو ةرضاحلا هنم لان اريثك اماعط تمعظا

 ]| نم نها نركذي ن هو رافص تان اتهعم و ةلمراة أما ئازاب تناك حبرتسال حطسلا ىلع
 اذهل صفام نرئاما هاماي اهماللوقت ةدخاو تعمسف امهنعدّنلا ىضر ىلعزت نسما ةيرذ

 القلق اريخانع هللاءازجالف انرقفو انعوجوعم ماعطلاةوهشانلعالرحتلدللاهذهىفئىسوحلا |

 نعتل اس واريثك ا زيخواماعط تذخافاءعرممرا دلاىلا تل زو تا زحو ىلق قشن كلذ تعمس

 تعلطو كلذ تشب وةريثكهقفنو تا وسك عبرا سل تبخشناف نهماو تام ثالث ىل لسقف نودع

 لك ان فكاذه لك ان فيككضمااي نلقو نحرف نهيلاتهجوام نهيلا لك واملف عض وم ىلا
 لك انامانمااي ناقو نكللاهّللاهقاساق زر لامن هَّللا قزر نم نلك ره تلاقف ىس وجوهواذهماعط 8
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 ١ اندحةعافشد حلا "1 الوش دومالسالابلهلحب سب لالا نر /' ىتح ىس وج وهو ماملعلا اده ١

 | :وعدلا هد ذهف نهئاعد ىلع نم ؤنألاو لجو نع هللا نم نيلطَسس نلعجف مالسلا وةالصلاهماع
 اى القنبا تجوز الو كياسا وم كلقوااناو مسوهب هملعهللا !هص ىنرشب وا تهمل رمخ ا ىتتلا|

 ؟امهلزنمكتلزتادقف امس مالسالا قرف ةو ف صتا تكسماو فصلا امهطعءاويلامتمسق

 9 اضياه_ تفحم ىف عاصرلا لاق هي ةلاملادعب رشعةعساتلاهفطلل | هه كلها ىلعهب :رعتساف كل وهف

 ا دادس الجرز ا ىور ام لسوهيلعدّللا ىلبص ىلا ىلع ةاللصلا لضف ىلع ةلادلات ان اكمل! نموأ

 ا لا وحالا تريفتوىهدلاهملعملّشان ا ىلارحلاوربلا ىف رفاسين اكو قزرلا عستم لالا ريثك

 ضرالابهادىتقصا ونويدلا هلعتعمتجاو سانتادنع نمنيدلاذخاف لاومالا هعتبهذوأ
 ١ بلطق فلالا | فصنءيلعهلناكو نويدلاباىحا نم لجر هيقلف ض رفلاب يب الراصاس روأ

 الهّللاب كتل اس نوددملا هللاقف ءاقو كمان ًاراموءافولاب كاكدماعهل لاق ايشدجمملف ٌْ

 1 تفلحاا هل لاق ءىث ىدتعهللا والوسانلا ىلع رحب كريغل نود و ىلع ونود دمانأ ىن ظ

 | ىضاقلالاقءىثىدنع سدلهل لاق هلام هطعا ىضاقلاهللاقو قاف ىضاقلا ىدن نيب هفقواف
 1 نم دال مدخهل لا فام انماضد جت ملف هعمجرخف نحسن وأ ءىله نماض نم كل دال

 8 ةلسللا كلتىف هكرتينا أ ملظملا للابدل سو ندلا ب حاص ىفطعتساف ىضاقلارم | 6 كنحسأ

 1 نع ناالائلانهءربق ن وكيو «٠ نحسل ىلا ريس وهنلا يب ايدغلاب ناك اذاو ومهعدوب هدالوأ عم تبسإ

عدللا لصدمح ةلمللا هذه ىف نماضن وكب لاقو جرفلابهملع هناحس هللا ئ
 هل لاق سو هل

 هلت لاقفاس .زح ايثكا امومغم امومهم هراد ىلا! جرلاف رصتاف كلذتلبق نيدلا بحاص |

 ١ برممهناساقموهلاح نم ناكأم وةيضقلا هر كذفم ويلا اذه ىفتنكن او كئأشام هتجوزأ
 قتكرت امالا ميلملا هللا, كتل اس نيدلا ب را لاقدن الا ص لخت امهناو هنجسبر ما نيكو نيدلاإ
 أ قماض ملس وهسلع هللا لص هللا ل لوسرو دغلاب كسا و مهعدواىدال واعيتيباةليللا ءذهىفأ |

 ١ ملسو هلع هللا ٍلص هللا ل وسر ن وكي نش مهما هتجوزهل تلا قفتساوىقلطا دئلحف ,

 هب تزاح ىتح ملسو هيلعدّللا لص ىتلا ىلع ل مونلا دارا املف ام ومهم تيس. فكه نماض

 | كلملارزو ىل!قلطنا حابصلا حمصأ اذارشبالاو وهما يقسو هيلع للا ىلص تا ىأر ق هنبع
[ 

 ١ ةئامصح وهو قيد ىنع أ كللوشو سو هلع للا ىلص هللا لوس ركملع ماسي هل لقو

 : كينلاقو لس و «يلعهللا لصىنلانامرضبالا تفلح ام واسف ىحس ىضاقلارا اراشو 7

 أ ةحرابلاةلمللا فناكاملف رص فلا ةلبل لكى ىلع ىلصت كلا ةراماب سو هلع هنا لصأأ
 ملف ارورنس احرف لحرلا هنستئافلاق لماكددغلاو هتلكا له تككشو ددملا ىف تطلغ ظ ]
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 [دالةودياعملض هند ناب تادو ةرادباب اع فقاودنا اذارنزو اا راسو -و مصااومأ]

 ١ دا كل لوقو ٍلسو هيلع هللا ىلض هللا وسر هل لاق كالسرا نمو هللاسقف كيلا لسر ميلأ ١ ظ

 || ةحرابلاةليللا ناك املفةرم فلاةليل لكح ىلع ىصتكناةراماب اذكو اذكو هو ىنيدىنعأل ا
 | ريزولا عمساملفا_لمكأ لسوهلعهللا ىلص هللا لوسركللوش تلمكا له تككشو تطلغ ش

 ةرسبساو ه«نلعداعاف لعدعأ هللاق ذو هلعهلوخديرماو هراد ل خدف هقدص ف رعهمالك ظ

 ]| ىبلالوسربانحرمدل لاقو سو هيلع هللا يصهللال وس راما كا 51 همنمع نيب هلبقو رزولا 1

 3 فلالاْ صن وةلهال فلالا. مصنو هنندأ لالا فصتهاطعاو مالسلار وةالصلاهىلعإ

 / ينارلا مجرو هس ورق هقدصل ف لالا نصتو هتراشب ف لالا فصتوهلاع ىلع امد وجي

 | ىضاقلارادملاىجم رس هللاقوندلابرلىشمو راشدةلاهسحخ دمق ارورسماج رف هتيم ىلا |
 رماد 3 اناو ماس وه بلع هللا لصىنلا يل فقو هلل لاقو هيلع ملسو ىضاقلا هملاماق غلب املف ظ

 اهلثم يلام نم هلودل اهلك رينالدهشا اناومرغلا لاقو.اهلثم ىلام نم كال وكتعامدؤاناإ

 قول جرا فرصتا هيلع يناصواو ىئانمىفهتبأر ٍدسوهبلعةلا لص لا لوسر نافأ
 | ملسوهلا ىلع وهسلعتللا ىلص ىلا ىلع هنالص ةكربب هل ترمثت راسدفالاةسيرادكلم |
 [تاياكجلا نمو هتفحم فاضنا عاص رلاهللاد عونا لاق هب ةئاملا دس نورشلاةفطللا# |

 | يللا ثراحلا نب نسملا ايا خيشلا نعرك دام ملسو هيلعّللا ىلص بلا ىلع ة ةالصلا لضف ىلع ةلاملا |

 || هملعدللا ىلص هيلعةالاصل أو مالاسلاو 9 ةالاصلاهملع ىلا همدخ نيلخاشملا نم ناك وىلاعت هللأ هج رأي

 | قيض يف نحس ودسلابرقو ىدنعءىشالو دازرغب تش نام لا ة ةدم تقولا يبقاضلاق ملسو

 | تضماف ةمزادشاو ةلبل بعصا ىف انتبف هلك ان وا هسبلن ىئانل ال ودصلاةلمل انلعتن :اف د, دش[

 |عوتش اذاوسالا اخعتقف بأملا لع جمح لاو توصلاواًيلع ق رطب بالا والا لمللا نم ناتعاس

 | لعل خدفهتقو لهاوهبامز هصاخ وه ناك هنالف ىلإ ناب اداولاح ر اهلماح بالا ىلع ْ

 ؟ مولا قملس وهملع هللا لص هللا لوس رتب أدوا كلاي ىذلالاققةعاسلا كتثينا نانجمت ١

 | ىفشلملعد هللا عسو امفهملا لمحاف مسج بطخو مظعر قف لعمدالوا و نسحلا ابا ناي لاقف

 | دبغلا ده ىتهلهاح رش وهلا بع ىلع قفسو هدالوا ىلع ق قس وهدالوا هن , وسكل انمةلبللا هذه |
 | لصف نيطامخلا رماف ىماوباو نيطامخلاىلاتشمب وةقفللاهذهوبائاءذه تذهاوثمقف :

 | نوريصب ممل راكلا فالي هرصالا "ال نامسملاب اونا ةطامخم اؤدنا مللاقو بالا
لرورس مراد لها حيصافر حفلا ىلا كل ذك مهدعاولحف ١

 ةيداهلاةفطللا ولو هلاس رطح م

 ضع ةالصلاىفرا رنالعلاطسء انك ىفواطنالا ل ليعامسا ندم لقثايةئاملادعب ن ورشملا وأ
 طمس



 يف امو

 أ - لاق ىدابزو رلا هلا دنعلا هعف ر «ىفدصلا لعبا نعلا وكس نالت رقق باتكن اتا ىلا

 | نورمتعلاو ةسانلا ةقيطللا > دم ىلعةللاىلص وهلا لمحل 1لاعف للا تلقف لسحلا ريق ةيدانلاب|

 ْ ناسح تيب دشني ناك لا بقفل جرف نب دم نع لاوكتس نإ لقن ب اما دعب

 ءازحجلا كل كاذؤ نادنعو هنع تحاو ادت ؟ تاووحه ٍ

 | لستر ةالصلادلرتاالانا لوقف اذكه نر سيل لاق ملسو هيلع تا ص ةقدن موا
 هّدْس هللأ هعش هامش ناك ام ىنحمي ناكر ناح د هلوش لاو وك لل بع, ماس ههيلعشا ظ

 ا ةبرتادكلا سو ىواخسلا ظف اهلا لاق هي ةلاملادعب نو رشملاو ةثلاثلاةفبطللا ١ كلذىفأ

 ظ م لضفلا تعمس لاة مرش نب ىلع نعى رب رغما قرط نم هعماج ىقرطخلا هاورا '

 ىلص ىبلا ىلعةالصلا تعض وكاحم وهل لاقف ٍلسو هيلع للا لص دنع ونالاقكتنكام لجرا]

 دبع نفلا ناصحا , ينابشلا فسوب ريقفلا همها ل وَ هنأ اهعش وم ريغ ىف لس وهيلع .

 أعاذ هلا ىلص ىنلار 2,200 مسلس هتنك ىفرك دا دان حمنا ىَفََش حاصلا م

 ملأ ىف 7 ع | كاع ماس 3و هملعةنثأ لصق ةريمضلا | :

 مسأ نوذدا/ الصحو رح 7 قمع هيلع ممضلا ةداعاو قمع طفلا ؟ دوه ومادختس الأ ' - عباأ
 اللصلا ف هتفلام ةدشل كلذهلسن نوكيامنا ءاهعض وم مغ ىقملسو هيلع هللا لص ىنلا لعةالصلا|

 لاق ## ونا هل وق دعب ةفلطل ةتكس دك هدم و 8 املك م لس وهملعمللا فص ىلا 09 :

 معا لاو «تررق ذل هح ولا ىلع هدلوال مالسلاو وةالصلا هيلع ىلا ىنعي ملسو هيلع هللا ىلص ٠

 يا نع اضبإ ماقسالا ءافش يف ىح © هناملادعب نورمثملاو ةمبارلا ةفطللا 2 |

 ركاب ةسق رشا أح تلخد يف اك ىمانم ىف تيار لاق ىلام هللا همحر ناطعقلا ىلعأ ظ

 أع تملسف امهفرعا ال نالجر هعمو ملسو هملع هللا ىلص ىن 2| دحسملا ىفتيأ رف

 مالسلا اور عنماو ةرماذك زاذكةليقا وموبلا ىقكيلع ىلصا هللا لوسرايتاقف مالسلا ىلعدريإف

 ىلع بأ "ا كوسراشلفف يباح بستو لعل 7 هلع هللا 0 |

 1 ع هللأ قا 9 وس رراوحا عش مد َّى 2 ارطتسا)
 انني

 تااكح ةدع رث ذك دع كدت رخل هفمطللا ةيسادع انهسانلا نم تأ 2 ارركذ ءىلاب *ى ْ ىلا د

 5 كغ ل أ ص لا ل وسر بأ يضف 2 م 33 آ
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 برش 5 3 ىل كًمالجر 7 تفاوف لا تيا تججح ىدتهملا ادع ءيوالاق ١ ظ

 ظ ةضاطلا نم ةزحلا لها نم لجرانا كلد بس ءكرخأ انا لاف كلذ نع هتل اسفءاملا ا

 ْ شطعو ةدشو نرحص يف ساثلاو تماقدق ةماسقلا نآك تيأرف السل تمت ةعشنملا )

 | نائعو رم وركبأبا هلع تدجوف ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ض وحتدناف مظع شط عىنباصاف |
 ) هملعىلال دألهنع هللذ ىضراملع تساف لاق ساسللا نوقس مهو مهتعةللأ ضر اماعو |

 ههجوب ض رعافهلع هللا ىض رركبأيا تينا ىنع ههجوب ض رعاف ىتيقسيل ءايا ىميدت و هل ىو
 ىئع ضرعاف هنع هللا ىض رناهع تيناف ىنعههجوب ضعاف هنعللا ىضر رمح تيناف ىنع
 هللالوسراي تلقف هضباف سانلا دود رشجلا ىف فئاو ملسو هلع هللا ىلص ىلاو

 ملس وهملع هللا لص هللا ل وسرلاهفقف ىنع ص عاف قيقسلا لع تساف مظع سشطع ىنباصا
 | سنو ماس معني لاق 4 ةهيوننم يلام هللأ لوسراين اقف اصح ضغيتتناو كيقسي فيك

 ىف وانق م اس وهلع هللا ىلذ هلبال وسرد, ىلعترم ,وتملسافأ ريأأهدعب ًامظنالتب ؛ رش تلي قسا و

 الدش ناو برشات تشن كلد ىلع سو اعطعدجا ملف تظقتساف أه رمثف اساك ْ

 || هللاد وبا لاقه كلذ نععجرو باحا نمالا مهم تأربتو ةلمللا ىلا ىلعا ىلا تضف ب رشا
 | لاق هنعهّللا ىضر سنا ىلاه مق هدنسقاسو ثيدمحلا ةياكحل ا ءذهةحصل دهشيو نامعللا نا
 يتادن ىفاسبم نكر لواف ناكراةمبراىضوحل ناملسوهملعهللا ىفص هللا ل وسر لاق
 ركب ايا بحانف ىلعد.ىف عبارلا نكرلاو ناهعدي ىف ثلاث !نكرلاو رمعدمىف يناثلا نكرلاو
 نامعبحا نمورمجهقسي مل ركحبأبا ضغباو رمت يحانمو ركبوبا هقسي رمت ضناو

 ىف لوقلا نسحا نمو ىلعه4قسي مل ناّئعضفغبأو العب حا نمو ناهعهقس لا يلع ضغبأو:
 ىفلوقلانسحا نمو ليبسلا حشو ادقف رمعلوقلا نسحا نمو نيدلاماقادقف ركبويفلا
 الونولا ةورعلاب كسمتسادقف ىلع فل وقلا نسحا نمو هللارونم راتساد.قف نان
 | ب وناينا نعىو رب مالكلا !زهولاق نم ؤموهف يباح اىف لوقلا نسحا نمو املءاصتنا

 بفرق ظفلب رخآىلاركحب يبا ىلوقلا نسحا نمو هل وق ىعاهنع هللاى ضر يلامتحسلا |

 لعمسلا حض وادقف رحم بحا نمو نيدلاماقادقفركبابايحا نموهو ثددخطلاظ فل نم

 ظ نسحا نمو ونولا ةورمعلاب دخا دقف ايلعمحأ نمو هللارونسءاضتسادقفنائعبحا نمو ظ

 وهف مبمادحا ص قتنا نمو قافنا نمىردقف ملسو هملع هللا لص دمج با ىلع ٠ ءانلا (

 اعيمح مهبحم ىتح ءامسلاىلا امج هل دعصي النا فاخاو اصلا فاسلل و ةنسلل فلام عدتتم
 لاقوه فلخ دس اقلخءامئنلاىدتقا كلذ : فال د داقتعالا الااذعيعاملسنقز وكيو

 هيي عبسعلا 5 مااا ا مس لا



 0و
 | لاق امهنعهللاىضر رمعو ركب ابا مشيناكوفوسو يلزتمىفراح يل ناك نامسلاناوضر ٍ

 | هتلواننىتح مالكهنيبو ىنبب عقوف رضاحانا وامهمتش مويتاذناكاملف هنبو ىنس مالكلا رثكف
 تيارف ءا..ثعلا تكرتوتمنف ىسفنمولا نزحمومغماناو يلزامىلاتفرصناو ىنلواشسو
 قوس ىفو يلزم ىفىراح نالف هللا لوسراي تلف ىتايل نم ىلا ضف ملسو هيلع هد ىلص ىلا
 هملعدللا ىلص هللا لوسرلاقفامهنع هللا ىضر رمع و ركب ابا تلق يناعصا "نم. "نم لاق يانا بسب
 نم اهياساد ىددن اكدبأ ١ رفاتحزف هتعمضاف ضخ لقا حيا يدا ةذهذ خماس ءآ

 ةضوم تاق طنا ملأ احف تام نالف اولاق خارصلا اره هام اور ظناتلقف هراد :

 هب دج لس هس دملاب تر واح لاق نينس زاحملاب رواج قشمد خش نعوحخو هةحذلا ]|
 || نيخشلا نعلا لاق و ىعابرلا ىنم ىتق دلاذخاف اقمقد ىعاب ربىرتشال قوسلا لا تجرخف 1

 ب

 هللا نعل تلقو ترحضف كحضن وه و نأرم ىتعحارف كلد نم تعنتماف قيقدلا كاعسا ىتح

 نيق رافاس نم قب دص ين اكو لاق اهنم لئسن عومدلا ودجسملا يلا تمج رو ىئبع طلفامهنعل نم

 1لاقو ةبرتلاىلا ىعمماقف ةضقلاهلت ركذف ى لاح نع ىنل اسف نيس ةنيدملا ىف انر واج دهاز

 ”نجاملفانجرو اريشك6 عرضت وان راش خف نيمولظمالاثجدق هللا وسرابك يلع السلا ١
 م طق برشا بصي ما باكت :كا# نسحا نيعلا تف داص تحسس نايتس تع ليلا ىلعا

 ظ ملسوءاجف "ىلع لدف ىنع لاسيدجسملا باب نم لخددق عقربم لجر اذاو ةعاسالا نكي

 |لاقف كتصقيل ركذ وأ التلقف كمطل ىدلا لج لجرلااناف لح ىف نعجالا هل هللاكيدشا.لاقو

 تلقو تمدقتف ىلعو رمح و ركبوبا هعمولقادق ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر تدأرفتمت

 "اع اننقف مكللع مالسلا )

 | زواجتاكل ساو ىلامت للاى يئانانا و تبشناواهًاقفف ىنعىف اذكه عصا لعجو نيحشلا |

 || نعلن نأ كي اءرما انا ثاتعىضرال وكملع هللا ملسال هنع هللا ىضر

 ءالاضفلاو ظافحلا نم ةعامجلاق وه ىلق نم لح ىفتناف بهذا تلق هلؤق تعمس نيف ىمرج نع

 هلل قو مالسلا ىنم ملسو سلع هللا لص ىتلا ىلعأ رقافةنيدملاتينا و تحححج اذا لاق ممنلاق

 الالجا ريقلادضمالكلا قامو ةيدملا تيناو تججفمل جرا لاق لئن زلثلابحاص الو
 ضانم ىف ملسو هيلع هللا ىلسىتاتبأ رع وليللا ناكانلق ملس وهيل هللا ىلعمللا لوسرل

 كاحاص ىف كل لوقا نا كتللجا هللا لوسراي تلق دلقم نّمةاسرلا د وحل م نالفاي اسقف

 ]| تعمفقا رغلاملا نينا وقدن هحنذأو ىس ىسولا انهزخ لاق ملف لجر ىلا ةسأرعف رفكاذ
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 || تركذف هشارف ىلع ذهن يل ليقف هنعتل أس دمللا تم دقاملف ةشارف ىلع يذد لق م ريمالا نا
 |١ ىلج رشا يل اقو ين رضحاف بيسملا نب شاورق ريمالا تغلب نا ىلا تعاشف اهتسأر ىلا ٌدرلا سان

 | ةلمملا ىفىسوملاو ىساومأأ ولماقبط رضحاف معتتاّقف ىسوملا فرعتا ي لاقفدل هتحر شف لاحلا
 [| ملّسو هيلع هللا ىلصىنلا ديب هتسأر ىدلا ىس وملاتذخاو ىدسبت ب رضفاهتمىس وما جرخا يل لاقف
 ! هللا دعدمج ونالاقو*حون دموهو هساردنعهةةدجوىس وملااذه تقدصلاقف لجرلاهلواندقو

 ال رثكم مه دححا ناكو ةنسلا ضو رع ىفةكم ىلا ندصاق قيرطلا ىلع ةعامج عمتجا ىلا هقفلا دمج نا |

 [اذاو زوجم هيقازاف ءودصقف ءارحصلا ف رعش ته ىلا اورظنق هنفد مهمهاوت اف ةالاصلا

 اع وطعاف ىلاهئودرت مكن هللاب ينو دهام تلاقف ميلا ودقلامفدب نااه وأسم ودق تملا

 اوركدو ريقلاىف مودقلا اوسنو لجرلا اوراوو اربقدب اورفط مودقلا اوذخا مث تدارا ام
 | هملعاودرف هقنعىلا تلا دب نمالاغراص دق وه اذاف» وشن نا ىلاةر ورمضلا مهتعدف دهعلا
 | لسو هيلع للا بص هللا ل وسر تيا رهللا الاهلا التلاقي اهوربخ وز وحملا ىلا اوهذو بارتلا

 |« امهنع هللا ىضررمح و ركبابا بسي لجرا لغ هنافمودقلا اذه ىلظفتحا ىللاقف ى انف
 ناك وناس رخل وام نم كلماندنعناك يناسارخلا دم وءابلاقو

 ادع املف دسعتس م واخ

 ]ىف كتنذأتسا منان مداخل هل لاسقفدا نذأب لف جلا ىفءالوم مداخل نذأتسا جحلا بهاتلا ىف

 هحاح يل نمضت ىتح كل ندا تسل هل لات ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوس رةعاط وهلا ةعاط

 ]| مكمم ثعبا لاق اهناه مداخلا لاقف كانذا ملا نمضت /تناناو كل تنذا اهتنمضتناناف

 | لوسراي لقف سو هيلعهللا ىبص دم ىنطصملاربق ىلا تغلب اذاف لماوزوقونومدخولاحرب
 1 9 ىلق ىفام معي ىف وهعاط واعمس هلت لقف لاق كصسح نم ءىر.ىناكللوقب ىالومدهللا

 ةرمعو ركب ينا ىلعو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع تملسف رمقلا ىلا ترداف ةنس دملاىلا انيبننا

 آ دحسملاقتمقلاق ة ركملا ةلاسرلا هغلبانا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر نم تدمحيتسا و

 1 هللا لوسر اذاو ممتفنا دق وبقلا طئاح ناك ماما ىف تنأرف ىانع ىتلغف رقلا ءازاب

 مركبوااذاو هندي نم وفن كسملا ةصح ار ووضخ باين هيلعو جرخدسق سو هيلعهللا ىلص

 || عدلا لص ىنئازأكو رضخ بايثهبلعو.راسي نعرمع اذاورضخ باث بلعو هنيع نع
 | ىنلل ةبيع امئاقَتقو هللا لوسراي تلقفلاق ةلاسرلا يد والكل ام سكاي يل لوش مسو
 [| لاق ىالومىللا قام كمت ىف كعمسا ناكنم تسحتساىناتلق 05 وهيلع هللا ىلص

 | ىكصىنلا هل لقن هيلا تغلب اذاف هللا ءاشن ا ناسا رخرلا انملاس عجرتو جحم كلا رعاىل لاف

 معن تلق تمهفا امهم اريتنمبناكيرييناو لجو نم هللا نا كللوش رسوهبلعاللآ |
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 ل لاق عن تلق تمهفأ يلع كمو دق نم عبارلامويلاو توما معاون لوسرأابا

 ٍْ دنا تدمفتيتنامن هللالوسراب معن تلق تمهفأ ت ومب نا لبق ةرثب هسهجو نم جرخمونا لعاو ظ

 ا خباب نم يئافك امىلعهتدص و همن تيأرو سو هيلعهللاببىنلات !أر يبا ىلع ىلاعتا

 1 ةسيئس ايادهن هتتح دقو املاسزاس ارخ ىلا تعجرو تححح ينام ةروكسص دملاةلاسرلا|

 [١] لاق تيضق رق تلق ةجاملا ىف تعنص ام يل لاق ثلاثلام وسلا ىف ناك املف نيم وب ىنعتكسف ظ

 ١ تغلب املف ةصقلا هلع تصصقف هناه ىللاقف باوجلا عمستناىال ومايدي رئالت لق ابتاهأ
 ْ انحرتساو اسنم اؤربتو مهمانأريت لاق ©'كحاضت امهم اوبن نممن اير يناوهللاناهل وقرا '

 م هسيجو قت رهظ ىودق نم عبأرلامولا 0 تافو ىف شا ظ

 || نيرمح مماسجم تنكن ررمعملا خاشملادحالاقو ه« هاتفددقوالا رهظلا لصن ملف هنمل ١ ف
  نحصب اححبض تعمسف حصلاة اللص اهأرا ةاللصلا قمت و نيب رص ةلود مخ ف صام

 ”نءرضاحلا نم لجر لاقف احوبتمالجرا وأ رف سانلاعمتجا ة ةالصلا نمانغرفاملف عماخلا :

 ْ هصقلا نع هلاسف ناطلسلا ىلا لم امهنع هللا ىضر رمعو ركب ابا يسب هتعمس يقاف هتحذانا ظ

 أ اعضومهل اورفخ تيملا نفدن نارماو سيح نا لتاقلا لجرلاب ناطلسلاسمافهتلتقانا لاقف |
 :اودجوفانلاناريقدل اورفشاضاا اناث همف اودجوف رخل[ ضومهل اورفح م اناعث اودجوفأ|
 8 بسب لحراسم ون .اركم ىلا ىمعوان| تزجلاق كعْنذ وم ث دحودي ف هولفدف أنأ بعث هم :ج

 ولانلقفانم زئانجور خان داملف انلزتعاف انل زتعاانلقف هت ملف هانيبلق امهنعهللا ىضر رمحو ربا ابا

 ]| رماد ثدح دقىالومنالاقانلادوعيذلالول لقائمة فهل مالغانقلف ةف وكلا ىلا عجرنىتحانبح

 5 جرخا و ملفع رما يبث دح دق هنا تاقانلا عت «حرااناقف ءانيباف لاق ريزتخ ىدمادب تخسسم دق مظع

 آ ةرثكح داوسلاى رق نم ةنرقىلا اها ىتحا_لطلح صف لاَ رزتخاءارذام ادافهنعاردإ

 | لادعاضو هالتباتجف انيلع خو اريزتخ خسف بتووةحيصعاساهآراملف رزان(
 ]| امبلع هللا ىضر رمعو ركبابا مشي لجراضمو رفسفف انجرخلاق لجرثدحو « ةفوكلا|
 هاش غاف ثاغتساو ريبانزلا ىنعي ردلا هيلع عمتجاف «تجاح ضعبل جرخف هند ملف ءانبف

 ' مج ر خا تنك بشوح نر هش لاقو © هتمطق ىتحهنع تعلق امف هاسنكر ئىتحا شلع تامحف
 أ مون تاذ تجرخف لخداف ٌرانملا ءىحم نم سادانا ىلا رانحلا ىلع لصاو ةنامجلاىلا|
 قرثال تلخدف ه«حاصامدخحا ىدادقو فوصباسامهمعواماوبدق نالجحرتقلف ْ

 ا جدأ ىدلا كاقف را رارشألا لام ف امكلاعفو رامخالا | باس امكباسىراتلقو أمهسب '

 تاكوسر دعب سانا ريشزا لوقبلاف لوغبام تلق هه لوغامىردناش وعد + هحأص ظ

 نررادلا ةداعس ؟

 يو اسمو



 «.ف
 نعادبراو امهمالسادسب ارفك رمتو ركحب انا بلاط يباني ىلع ملسؤ هيلع هللا ىلصأ]

 هلتلقف ندلاىعدتسو جراوخلاىأر ىربو ردقلاب بذكيو نيملسملاالئاقو مالسالاو

 ىينمكحنوا هعدااللاق داصرملاب ابرهلو كلناف عد هحاصلتلقف يينلاق لوقت اذكهأ

 هناذحم نونا ىلارظنف ىحولا مطقنا و ماس وهلعهللا لسىنلاتامدقو اذاميتلقف هب وأ

 امناكح نق نونالا اذه ىلا: اع لخدن لاقف هيلع قيطيناديربو هبحاص هدقوادقإ

 بحاص ىلا امدقتف من لاق كلذ لمفنأ رخ الل تلقف قرتحا لطاب ىلع ناك ن مواجت تح لع

 هلخدن نا نمانل ”ديالالا ف فامهمتف هلخدننا دمرت اناف بالا قطت ال الاقو نيسلتم نوتالا ا

 | اساف المض النااهدشانف ةصقلاب هاثدحف اذه ىلع امككمح ىذلاامو امكن أشاملاقف |[

 | ام هبلعىئثاو هللادمحف ىنسلامدقتف مدقت لبلاقفمدقتنوامدسقتا ىعدملل ىنسلا لاو

 ركسب ونأ كلوسردعب سأالازيخنا”ىدافنقتعاو ىبد نا ملعت كيا مهللالاقو هلها وه

 | ماسا نملوا ناك ثصحوهرصتو هلامو هسفنن هاسأوو كلوسر رصن ىذلا قيادصلا 1

شدارافلاىفاه دأ نانسأ ينانء ريغ دحا سيل ث رحمي ءاحامو هن نمأو هرماىلعءرزاوو ِ
 1 لو

 أ هءتز زعا ىذلا تاطخلا ن رم مث هلئاضف نمرك دف انمهللا نا نزحتال هسحاصلال]

 هللا ىلَص هللا لوسرىتشا جوز نافعن ناعم لطاسلاو قحلا نيب ه.تقرفو مالمالا[

 | ىلص ينارماب ماقوةرسملا شيجزهج ىذلائلا توزن ةئلانانل اكول هل لاقو ملسو هيلعأ
 همطاف هّشبا جوزوكل وسر معن! بلاط يباني ىبعم هلئاضف ركذعم هبناون ىف سو هيلع هلئا '

 || هللاىلص لال وسر هجو نع بركلا فشاكو نيسحلا ونسحلاه.دلو وباوهملعقلخلا نعال

 هنعىبلامو كلوسر هب نما امو هرشو هريخردقلاب نم ْوا ىناوهلث اضف رك عم لس وهلعأل

 || كناو ءىث كلثك سمل نيملا قا كناو روشنلاوثعلاب نمؤاو جراوخلا ىأر ىرا الو

 || تح ىلع تنك ناف ىداقتعاوىئد اذهمهللا لاق متعدتا الو عستاو روقلاف نمثعمل|

 يناف كتوقو كلوحماهاذاوارهلواهرح ىنع قرصا ومهاربا ىعاتدرباكرانلاءذهدرفإ]

 || ىدبلا مدشو نونالا لخد م هللاب نمٌواوكل وسرمد ءاحاملو كان دل ةريغاذه لعفا اما

 1 بلاط يبان ىلع وسردعب سانا ريح ن اهب نب ىأ ىذلالاق مثء دسم لثم هللا دمحف(] ٠

 لتاقوهمالسادعب رفكركبابا نالاقح» ريمتدحال فوعااللاقو ىنسلاركداملثم هلئاضف نم

 مهللالاقمهء بذكيو ةعدبلا نم هيلا به ذبام ركذ مث نا ئعورمع كلذكو ندلا نعربراو نيملسملا
 | فر صناوامهيلعزوب الا بحاص قبطاو لخدوهحاصلاق6لاقوىداقتعاو ني داذهنا

 ملفاهرمانيستءىتح فارصنالا د, راالىدحو تش وامهسفنا ىلعامضجدق ناق رتح امهم ىلع
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 ىلع جرخو و قباطلا طقسف سمشلاتلاز تح نوتالالا بعو هىقرلاء ىف نم لمتنا لزا| ؤ
 | ساجىلاتلخدا ريخم لاف تنكف يكهلتلقو ههجو تليق هلاتمقق قردي هنيجو ىنسلا |[

 ( يتءاح مث ةعاسلاىلا شرفلا ىلع مونق مدخلاو نيحايرلا عاوناهيفو شرفلا عونا, شو رفمأا
 تجرخف لص و مقفةالاصلاتق وءاحدكو انهاه نمجرخن نا كل ناح دّقف مق يللاقف ءاحو

 ) ىعذللا باطل ل زيملف هيذب دح هعم و + ءاش نوألا بحاص فلحانهحوو فقوتاهتلاسف

 | اهيلع ءاضسااذ هتهبج الا ةممح راصدقو هجرخاو هرخ ندب نمهعض وم ىف تءعقو ىحأ

 | ةخحر نم سيارمحو ركب يباب رفكو ىنبوىنط دبعاذه دراولا ورداصلاه ورق نابوتكمنارطسأأ
 ىنسلا نهنوعمسي وهلا نورظني ساماهءاش اهوحشإ مايا ةثالث .بنكاكد سانا قلغاف هللا َ

 ءابصم باتكّنم انهى لا ىهتا سفن ىفالآ ةعبرارمعو ركحب يبا بس نع باتو هشدحأ
 قطصلا اراد رابخاىف ذولا ةصالخٍب انك ىف وةبجع ةباكح ىنملا اذه بيسان وهماللفلا |

 ىريطلا بحملل ةرضنلاض ايرلا ىفو هللاهمحر لا ئد وهمسلاةمالعات ملسو هيلع هللا ىلصأل

 هِبسانعحالصلاو ريخابروهشم قودضةفنوهويْعزلا نب رمع يشن نا نوراه رعسصأ ْ

 هللا ىلصىنلاءادخ خيش ىلطمللا با وص ندلا سمش ىللاة لاق راكحلا لاح رلا نمناكر' ِ

 ريمالا دنع سلجت يحاص يل ناك ةيجسب كربخا 1 رقفلابربلا ريثكا اساصالجر ناك وسو هسلعأا

 موملا ثدح مظع ر مالا قف ينءاح ذا مو:تاذانا .نيفهيلا تجاح سنا هريخ نم قست وأ

 جاوخاوةفيرغلاة رجملا حتف نم مهنكسيل اريتكآلامريماللاول ذبو بلح لها نم موق ءاج[
 ضرتءتالو اووارا امم مببكم و مهل حتفاف دحسللا.ماوقا ةلمللا كبلع قد, باوصايلاقف / هّتجاف يتوعدي ريمالا لوسر ءاحناث لا ملف كلذ مهناح افاهنم امهلعهللا ىضررمتو ركب ينا]

 | باوبالا تقلغو ماسشملا تبلص ىتح تا ةرححلا فلخلزا ملوةتاط واعمست قف مبلعأ
 : بالا تحتفف مالسلا بأي وهو ىاربم الا بأي ءادح ىذلا أنا ىلع قد نأ بشنا مف ٠

 تالا و عومشلا ةلتاكملا وج اسملا مهم ودحاو دس ادا ومهدعاالج رنوعرالخدف |

 َضرالا مهملتا ىحربملا اولصوامهللا هففش رشلاةرجحلا اودصقو لاق رفحخلاو مدهلا]

 موقلا كلاي ملأ نا وصايا لاق ويناعدف مهريخر يمالا ا طيشساف مهعمن اك ام عيسجت مهعج ظ

 ممل ىرت لهرظناف مقو كاذ وهتلق لوقنام رلظنالاق تيكو تيك مهل قفنا نكل و ىلب تاق |
 اممكحط ىرطملالاقكاسأر عطش ناكك نم رهظ ناوثب دحلا اذه عضوم اذه لاقف ارئا]]

 ىطرقلا هللا دعي لا خشلادضمايالا ضعبىف ارضاح تنكح اناولاقنه شدجم قنا نمل

 اهركص دقو ها هف نمابطمس ةياكملا هذه حم با وص نيدلا سمشخيشلاو ةسدلاب |
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 سلات هن ةسدملا يرانا يناج ملا دم يلا نا دبع ل دلادع دمج وبأ ةرصتخ ْ

 ظ 8 رلا دم رنا ىدلا و نم اهصمسلاق يئاح رمل هللا دبع ايا لململا ءامالا ىنعيرئدلاو نمل
 ءدقت ام وح ركذو ةرحملا مداخ نم انا ابعمس مث ةرحملا مداخ نم ِ 5 1

 أه

 ميك لا هانك نم رشع ينال بابا ف ةرمتخم يثرشلا اسالا اهوتوأ
 ] تمادش ىتح مازحا هف علط مهن ذاىذلا مرار ظان نا ًاضياىريطلا ب حلا نع الاقن دازو#

 نيمبرالا اواسرا اونك نءذلا ضفاورلا نمةعاحنا مثلا ق لاحأوسا ٍلعتامومؤاضعا |
 ]اراد هولخداو مداملا ىلع ةاجلا اوامعو نيركتم ةضدملا اوناف فسخلا ريخ مهفلب الجرأ
 ةهفا ىلعو هملعحسُف ملسو هيلعدهّللا ىلص ىبنثا اج هياواثم وهناسل !وعطق واسف نكاسال ١

 ١ امر ضهوبرضو هناسل اوعطقو هونرضو ةرم يناث ةيسحلاهملعاولمع مث ررمضدب سيل و حبصاف

 ]| انلاث ةلمحلا هعم هعم اولمعف ر رض هب امو حبصاف هيلع حسف لص هيلع هللا ىلص ىلا هءاجخ اديداش ظ

ل بابلاهيلعا وقلغاوهناسل اومطق وهوب رضو
هيلعحسف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج

 | حبصاف 

 ' كيذكو هنع ىلامت هللا ىضغرصص وقلار :اقغااددامع مخمشلالاق هنع هللا ىطرلاق وههأ ررض هب امو ْ

 ]َ هخسف عج رب إف كلذ نعهدلو وهتجوز ابنت وامهنعهلناىض ررمجو ركبأبا سي ناكلج ناانغلب

 آ| مايا دعب تامم هنو رظنم هيلع سانا ل خدي هدلو راصو ةميظع ةاسلس هقنع ىفاررزتخىلاعت هللا ١

 ا رزانحلا خارص خرصي وهوهنامح لاح ىيبانا هتبأ رورافغلادبع خمشلا لاق ةلب زم قد داو ءامرف

 أ هل ركذو لجرلا اذه دلو. عمتجا هنا هلركداصخشنا ىربطلانيدلا يح خمشلاينريخا مث سو

 ٠ ظ بسانو ينا رعشة ر رابع تيمنا ها لمش ١ ملق رم وركب ابا“ بس هالوق وهن رمل ناك هنا وةصقلا

 ظ هلوقوهو رمشع عبا رلا ب ابلا ىف اضيانفملاىفهنعّلاىض راه كاهل ةسحم ةسحعلاه ده

 8 هللا عم ابدا ةدابعف وهودحا عم زم مدع ىرغص نم ىلعدب ىلاميودلراس للا نماممو

 | لقو ىدب واىنسعب ًاركاازواًئراق واأاملصم ًامصت زم ىبا طق ىئم عش ملفىلاعتو كراش

 أ هنوكل لع لجو نع هللا معن ربك ع نم اذهو بتكملا فهناوخا ممكل ذنم همسي لفل

 ١ نيناعو نيدحلا ةنسىفدنأ نامشناطلسلانير وصنم كلملا رات ىفوىرغص ىف كلذ لم نم ىنظفح
 صخشءاؤ عماح ىفم 2 ه. ىلصام امان *أ مث ,باتكي رصم ىلا | سلح ثان نم ديربدرو 5 و

 | ثباملاهجو بلقتا مساملق غرف ىتحهتالص مامالا عطقش ملف ةبعادملا باب نم هتالصف هثبعو |
 | اذهو رمضحم كلذي بتكو رمالا اذه نم نءاايحعتق انه ةباغ لختدو برهم رزتخ هجوأ

 سا هلي سم.

 | لثم نم كدال وا نكمم نا يخااي كاياف بدالاهممءاسأ نم ةلحسملا هت وقعو ىلا عت هللا ةرمت لج نم ا

 ظ ميياسيلع د دضوش ثادنلو ةورجاوزاىفئلا رجح نإ ةمالعلا لا ااقو عا عانلاعلاب "بردحلاوك مكاذإ



 مو
 ٠ نا تامامل هنأ يجلا ام ميباقع : ةدشو مبنطا متي ىلع لد مات ميلا ىضربا رةباحصلا ىنعبأ

 (بسإ نممدحا تومجالهناانعمس دق ضعبل مهضعب لاقف وجر فت ب لح ناش نمةعامج جرخدرينم أ
 | ىلا ىضملا ىلع اوممحاف امسي ناكريم نانا كلشالو اريزنخمربق ىف للا هذعسمعوالارمع وركبأا |

 | 8 لامشلاةهجملاةلبقلا نع فرحنم ههجسوو ريتش روصهتروص اودجوف هوشذنو اوضفهربق
 ( بارتلا هملع اودروو رقىقموداعاو راثاىف هوق رخام سانثاهدهاشدله رق ريفش ىلع هوج رحاف ش

 | دال وا ىو ر ىلعد» ىلاعتو كرام“ هللا نمامم واضيا ننملا نم رسشع يناثلا بالا ىف يا رعشلامامالالاقو |

 || ياك ىح هتك رداول مهدلاواهب ىرا تكلا نيعلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بام
 | توافنعم مهأح توافن ىفملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر باججسا عسمج تبحح ملاعت هللا دمحم

 | اعرف مظعتلا نم نحنانسوفنىف عام نود ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمت رهظ ىتلامهئارم
 هللا لوسر نع هفلبامل اعبن ةباحصلل همن اكنم فالح انتحبىفةيصمل!انيلعناطشلا لخدا |
 | ىتقم ىرب طلاب حلا نع عيحو ٠هنديقعف ةيبصعلا نما لاس وكسحيوناف لس و هملع هللا ىلص |

 | نم هرقو هملعة را نغ عم ىلع ىلع وكبابا مكمدق قيربط ىابهل لاق ىحنابا بقي رمشلا نا نيم رحلا
 1 اماورماكلدىانل اموانسأ ريركبابامدت |ىْسا ىدامساي هل ل !امف لس و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ]

 ١ هلعدللا ىلصلاو كيبل وحالادجسلا خوخ اودسلاة لسو «بلع هللا لص لدج ْ

 | هللا ىلص هللا لوسر ىلا حيحصلا دنسلا, ثيدحلا اذهان قو سانلابلصيئف ركبأبا اورم لسوأ]

 | هللال وسر همضر نمهباحصلا تلاقف ملس و هيلع هللا ىلص هللا ل وسر :ضقولشوهيلعإ

 : لاقف رمعف مع ىمونا في رشاال اافانامدل هان روهانم دقاسدل همدقو ملس و هيلع هللا لص

 / لاف نامعف معن يرشلالاق نيملسملل هراتخاهن وم دهنع ركباباناف ر معانا وى ربطلاسحلا ]|

 ْ ملس وه باع للا ىلص هللال وس رىقوت نم نيب ىر وشمالا لاتمج رم نا يريطلا بحملا
 م العنا زا 5 دب وهىرطلا حلا لاقف ةنواعف شيرشلالاقف نا اومدتف ضار مبنعوب أ

 : هنعملامت هللا ىف رىلع عم لاق فام,مك ردا تنكول نم عم لئاقتف فيرشلا لاقف ادهم ناك

 )| مالكلا اذه ىخا اب رظناف هع هلا ىض رينا رعشلالاق «ءاريخانعىلاغتهنلا كازخ في ركل لاف ]

 ]| هلك كلذ ىفآرا.رتخا هسفنل لصح ل هناف ءىش ىف ةسعنللا نعجب رح ال ىذلا ملاعلا اذه نم ىسفنلا ْ

 1 هلا لوسر يل اعبت ملسو هملع هللا ىلص هللا لوبسر باحسا بح ناالعبجاولا نا ملمف |

 ملا مكحي الماسو هباعهّللا سهلا لوسر بل كاك هدالوا بحت هسو هلع للا ىلص ْ

 نيد المع ءدالوا ىلع مهمدقب ركب وباناكأكقيدصلا ركب يبا دالوا ىلعةمطافدالوا مدقنو أ

 | ىلع مامالل ةرم لبق ونيممج سالو هدلوو هلها نم هيلابحا نوكضا كد حا نمؤبال |



 ومع
 | لعاسيسدقعذلا وهلا نالاقف 2 و ركباب كالع اومدق ق نعت ىض ربلاط ينانا ظ

 1 لص هلا لوسر نكردقو رانا كك اوملط َنذلا ىلإ ونكت ال ىلاعت هلوقل

 1 هملع هللا للص هلال وسر جوزتام نيماظانكولو امهننساجوزتورمعو ركبىنا يلا لسو«يلعهّل

 ١ هباتك ىف« نع ملاعت هللا ىضر ىص وقلارافنلا دبع خيشلا ركددقو ءامبلا نكرال وامبتنا لسو

 ) هلاق هناوم لب هارفتاف ءاملعلار باكا نم بحاصهل ناك هنا ديحونلا ملع ىقدمحولاب ىمسملا

 ا ههجو ىلا ت رظنف قح وه معن لاقف قحوهاماهل تلقف لاق با وحلا ىف اكلتف مالسالا ند نع

 كهحود وسىذلا اًقهل تلقف ضِسا الج رهنامح ف ناك وتفزلاك دوسا وه اذاف
 ١ نا ىرا اك

 |١ ةدصعلاو ىوه لاب ضعب ىلعةباحصلا ضعب مدقا تنك ت وص ضف لاقف اقحمالسالا نيد ناك

 | بالا اذه منا سابال ونامل ةرابعت رنا ها ضفرلا ىلا بستن دلب نم ماعلا اذهناكو لاق

 ا ىركلا ةصفاشلات اقط ىف سلا نناباهولا دبع نبدلاجانمامالا اهركدةسحمتففانايؤر

 ]| هرصباىذلاءانملا رك ) ىلامت هللاهمحر لاق هنعهللا ىض رولا زغلا مالسالا ةحح مام الا ةمحر تف

 هيقفلا خيشلا تهمس نيسنتلا باتك ىفنركاسعنب مساقلاوباظفاحلا لاق ( ةكعىواسلا مامالا

 /| لاق قشمد.ىفاشلا فوصلا ىنينا رفسالا ةربرهىبا مسالا يبا نيىلع ني دعس مساقلا ابامامالا
 ١ ةحصحم : ىواسلا ر ماع ن اج نب رماع م رحل !لامجا“ رقلانيز دحو الا ءامالا خسشلا تعمس

 ظ رشع عبا رار صعلاو رهظلا ني اميفدحالا مون مارحلادجسملا تلو لوق ىلامتّلا اهسرح

 ردقاال رف|ثيحب سأ رزارودورسكحتاءون يبن اكو ةئامسمح و نيعبراو سمح ةئسلا وش نم |

 | تمباب تأ رف ىنج ىلع ةعاسهبف حيزتسااعض وم بلط | تنكف ينام: دشل سلجاوا فقانا

 ْ ىنج ىلع مقوو هيف تلخدوهتدصقف اح وفم ةركو ٌرلا تابدنع سما رلا طاب رلل ةعاملا

 ]| اذاف ينراهط ضقتتتق ةموناونخأي الكل ىدخ تحن ىدءاشز رتفمةق رشملاةمكلا ا ءاذحم نمالا

 1 هج نم احول جرخاوتيللا كلذ باب ىلعماللصم رشن وءاحاب ف ورعم عدلا لها نم لجر

 || ىلعاي فد ديالسرم ةليوط ةاللص ىبصوهددي نبي هعضووهلبقف ةباتكهلعو رجحلا ناكمنظا |

 |! ناكوهبقلاطاوهيلعدجس هتالص نم غرفاذا وةرم لكقحوللا كلذ لعدحس ناكو مهنداع

 اينانةللقمةيتع ىلع هعضووهلبقوهسأز عفرمثءاعدلا ىف عرضتسو هيلع نيالا نمهدخ لمع
 ١

 ظ ناكن مل ىسفن ىفتلق وهللذ تن ”حوتساو«تهرككلزت يأ ر املف لاق ناك مدمج ىفهلخداو

 ٍ عمد ٍعابلا نم هيلع مهامو مهعيتص ءوسل هريخنل ] انني ايفايح ملسو هملع هللا لص هللا لوسر

 ىلع ًارطذا كلذك انا نف يىنراهط داسفمف ينذخ يالكى ضن نع مونلادرطا تنكر كفل اذه

 ئ دي فقنوفقاوزوريثكحح سالابف ةمساو ةصرع تأ رفمالاوةظقيلا نين كف بلغو سامثا ظ



 4 ف
 ةقللا ىف نم ومها نع سلات اسف صخش ىلع مهلكا وقلت د قداح بانك مهمدحاو لكأ]

 مههاذم اًورهت نأ نوديرب يهادملا باحتاءال وهو ملسو هي هيلع هلئأ لسا لوسروع اولاق

 موقلاىلارظنا كلذكانااسف لاق هلعاهوححصيو لَو هيلع هللا ىبص هللا ل وسر ىلع هداقتعاو
 ش طسو قلحدف هنعدلا ىضر ىفاشلاوهاده نا لبق باتك م ديبوةقلحلا لها نمدحا وءاحدا

 هلامج وسو هيلع هللا ىلص هللال وسرتنا ارفلاق ٍِس وهسلع هللا ىلَص هيا ل وسر ىلع ملسو ةقلحلا
 ىز ىلع باشا راسو صسقلاو ةمامعلا نمةفمظنلاةل وسفملا صسلا ب باشا ا لت .هلاكوأ

 |ههدم باتكلا نمأرقو هبدينيىفاشلا أرقو هببحروباوملاهلعدرف فوصت لها

 1 باتكهدسو هنع هللا ىضر ةفشحونا وه ليقر شا صخشءاح كلددعي وه_دعمداقتعاو ْ
 ٠ لكح هدعب ىلا مهملع هداقتعاوههذم باتكلانمأ رقو ىبفاشلاب نجع دمقو سف 1

 | اوغرف املف رخ الا بنجد مه ارق نم لكح و ليلقلاالا قيم ناىلا بهذ مبحاص |
 | ص دئاتع ركذاكسف ةدلحريغ سيرارك هد, ىفوءاحدق ةضفارلاب ةبقلملا ةعدتبملا نم دحاو اذ.

 دحا ورب رخف ملاسوهملع هللا ىلص هللا لوس رىلعاعأر قو ةقلحلا لخدن نا مهو ةيطاشلا

 ىدروهدبنم سيراركلاذخاو هرجزوويلا ملسَو هبلعةللا ىلَص هللا لوس رعم ناكص نمت
 ميل 1 ا د

 | هملع رف دحا قامو اوغرفدق موقلانا تيراملفلاق ا

 ظ لاذ شياو سو هتلعَّللا لس هنا لوسر لاقف كالعمأر قا تحيل تنذاول ::لالهادقتم
 مك

 تادساوتدحقنت ءارقلاىف ىلنذداف يلازغلا هفدص ىذلا دئاقملادعاوت وه هللا لوسرإب 7

 لفل أ لوصف ”ةعبز ١ هضو دم امل أ دعا وق " باتك_محارلا نق نحرارشأ مني

 | ينام دحا يم أ ةداَقهشلَأ تملك ىف ةنشا لهآ كفك قر ىف لوألا

 ظ «ديرامل لامقلأ ٍديعملا "دم 1 هلي دنع فوت َلبَوهلوقَتك ,القإلا

 جيل اقاهيبقلا ف ولع ىياَملآ « دبدتلا شمبلاوه ديجملا شعل أ ىؤ

 7 « دجلة كمن دعب هلع ينك« ديدتلا كن او هديا
 كش -

 هلوسر عاب آىلا * مك كلاسلا ©« در أَو رلكشتفلا تاملظ 2 نَع مجد ا

 نيم وكم لا نيمو هب رام 1 ٍءاَفجَف او لَسَو و لع نأ َلَس مل
 نم عر ©

 ىتا هف.اصؤأ نساحمي رارَتفآَو هند ىف مه يلجَسل [هديديشقاو ديالا

 دِجاَوئاَذ ىف هنأ أل يفرم أءديوتَومَو نشا "نمت آلأ اهكرذم ال



 يق دحاَو ناو 1
 هلا 0

 دي آل ٍدرفتُم هل دض آل دَمَص هل لثم الدرق هل كررَغآل
 دس مار  ةماش كرس عب س0 714 ها ا ل و ا 0

 هل هيام الا 000 رمتسم هل ةناش ال,ىلزا هل لَواال
 ع عع © ل لا | َ ةرس و” ل ةهره مح 1 ًّ رس صا 8 رك ع هيلا 8 نس

 ه لولا توق انوس

 لب م لاحالا ضار دأب آ ظ '

 ( هيزرتشا) مَع و ِءىَت ل َنَهَو ”نطاَناَو ُالاَو "خالو نر وه

 ٠ ء ماجا لئاع آل هنو هر دم دوت يمْوَجَآلَو ع روّصم "ماج نذل هنآك

 1 الو اود ' هلحت الو موج نشل أو هراشإلا د َك لَو ردنقتلا ىف

 نشل ةوج'وَم هلق اع آلَ اًدوجاومت "لن ان آل "لب ضارغألا "كِحنالَو ضرع ظ

 1 راطقالا هيوخت الو هرادقتلا هلل أَو وو لن َوْه آلَو : هلثيمك

 هيا ”تاواعَسلا الو نوضرالا ةفيَمْكت الو * تاهل ط "لمح آلَ

 ع اهزتم تاون ُءَداَرآ ىذلا ىننكايو لاق ىذلا هولا لع شررتل لع

 شارع | لب شارع ادخل لاَقتْناْلَاَو لوط أَو نكَحَلاَو رارقتْساإلاَو ةسامل'

 ظ رمل أ قوق وهو # هتضلبت ىف نروُهَمَم و هنرادق فطلب نواومحت هنكقعو |

 ىلا بارق م ذرزت ال ةقوف ب ىدزلا موحن ىلا يت لكم ىزكو هالأَو

 عفر وه لب « ىّرلاَو ضارالا نع ادغنبا هدد ال 5 ج امشلأو يشأ

 وهو و ىلا ضرآلا نع ِتاَجرَدَلمِضَرْنأ 6 هاو شعل نع تابت

 © دبر ولأ لح "نم . دْنَمل ا ىلا برك اهو ٍدوُجوَم لُكح نم: بيرق 38

 لنا ل 6 مالا بارق هنخرق لث ا اذا »ديت رت لك : وهو |

 نأ نعىلامن ةىث دف لحن الو ءىت ىف لحن آل هَنآَو مانخألا تاذ ناد

 قلخب نآ لبق نايت ه ناَمَر هدب انآ نع نسا دقت 78 نَكسم هيوحم

 ماهي هقلَخ ان نب ناو ف ناك هلع امىلع ' نآلا وهو « ناكللاو نام |
 ةلخَت آله لاقتن الو و ريشتلا نع" 0 هْناَو هند هاريس ىف آلّو اوس هناذىف نسل

 ظ فروه لاَو زلا نعأهْرم لالَجتوُمت يف لا اللب -ضراَوَعل ادرس "الو تداولا

 ٍدوحول 1 مولع هاذ ىف لاق « لامك 6 دان 'نع انتم دكت اس
 ص -.-_

ُ - 

 ا 7



 نص ٠

 4و |
طُلَو هن ةمقت ه راتعبألاب تادلا نع لوقثلابأ

 |ءرارقل اراق يف دارا ًاف

 ةمرمر <

 00 13 (ةرذقلاو ةالا) ه مركلا ءيْجَد لا راع . ميمللل مع

 آلَ مون الو “ هلس هاد انالَو هع الو لوضف 0-05 هلا عاق ا رداَق ىحأ

 ]و توريطأَو ة ةكرعل او © توكلت ا 7 كلا ود هنو نْوَم او كو ةهض راسا

 8 هون الط أو هني“ تاب وطن تادامسلاَو # سمالاو قام أ !ه رهتل او ناطلشأ |

 مو 01 و2 .

 |دعإلا هجوله ميلا ف درفنلا| هناو ةهمضق ىف كور : وهما

 مدل ل م2 "ا - 0 م ' ظ

رَر آ َردقو » فاماو قلك ولخ « عادلا
 14 3 نع دن ال مه اح 1و مهكاَ

 2 رع ل وض و 2 س م سب

ال هر ومألا "فيرست هب ردق نع برع يلا
 00 ىصخت 

 نب فع طخحنو تامولعمل ا 0 1 هنأ (ملعلا) «» ةناتوافت ىتاتبت
 ظ ءاسد سا لا سي ْ

 [لعهراتونأ ةَنئاَبِي 3 مامي. لب هر انا ىف و ضل يف رد لاَقمم

 سوا هناض ه د لا

 ريو هاَوَفأَوَج ىف ردا هكر ودير مه ءامللفلا شا ىو ءارصلا 5 رحم ||

 | دانحو ه رطاوخلأ تاكد رخو © رياضلأ ٍسجاَوك ىلع + خلطت و م قخآو ردا

 3 دن 00 الو لاز آلا لزأ يف ««افوصوت لزب 34:1 مرق مل » نارشا

 ه تاس اكلي | دب رم لاَ هّلآَو (ةدارالا) ه لاق و ِهَناَذ ف لساحأ
| 

 51 ريع ه دك ذآ نيلق توما اشنأ ىق ىربع و ناَنِداَسْللا ردن

 ازوك * ركن وأ نقر هدفك 0 نامإ هض 93 ان

ن اضن الإ © َناّيصِع وأ ةعاط ه ناصقن أ ةّدارز © نأ سخ 11
 [ءردقو ه

0 

 ىلا

 هلل هاشم نع جر رحال نكي [ أتت اهو نيه اعق تسمو هدُكَحَ
 رص

7 
 < < 7 او. تاو هع

 | دارآل » دير ال لاعفلا » ديم أى ى بملأ وه لب ه رطاخ هتلف الو و. را
 1 هم سلو” 5 د هحو هر ص هَ تاس مرر _ِ : '

كل هب رهم ال و هي اضقل بقعم الو ل
« همحرو هقئوتإ الا « هدم نيب ر

| 

ف ِْذاَرإ و هشيشت الا هب هتَعاَط لع“ 0 و ا
 :نملاو .سنالا مَمَنْحأ ول

 تسب ص م 2 7 س6 5 م - ها

 نود اَهوَتْحَتَي وأ ةرذ ماع 11 ىف وكرت نأ ىلع نيطاتشناو 5

 تاع
 : هذ ”هر 4 . 1 00002 ص

 ٠ هند ثافص ول ىق# هنادي هعاق هب دارا نأو كلذ نع اورَجْم - هنداَرا

 ١ سم6 < «ل سل سا هدم ْ 1 ٠

 اهر دق 0 الا دوج كنا اديرماع ايامزت كاد لذ ْ

000 

 -نيرادلا ةداعسا عا

 0 و عا



 بحال 7

- 
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 مرش رعب دال آو و د و لكَ ل نم عَتَداَراَو هيلع قفا
 ن1 رصماو ميسلا) * و ناَع :نع نام قت 2 ظ بَل االوراكفا

 |ىح ناد وتم هنعمش "نع فارع ل ىو عنب و ِّ بصب حست لاقت

 2 قد لَو دعب هحمس بحقل آلو قد ناو 2 تس "نع بغت آلَو

 ماذا و ةخيشمأ يمت نم مَمْسَو هو ناَفْحَأَو مق َدَح وع نم ىرت مالك

 1 ةنافص هيمن 7 آل ذأ لا دعب قلو ةعرابت ريب نينيو به رم مع ا |

 ظ ها نو ( مالكتلا) ١ قاما أ َتاَوَذ هاذ هين ل نك قلل ِتاَفَص

 قالا مك هبال هنادي مئاق مدق لَزَآ هداك دعوت ُكعاَو مان ثمآ
 فرحت لَو رمارجأ يلم وأ راَوَع لان أ نم. ثادخح توصب "رد

 ظ لصف إلا َةاَرْوَلآَو ناقل ١ نو ناّسل كيرخت وأ ةفش قاتْطإب ”عيطقت

 ا ةوارقم نا 'رقا ند السلا مهلع هلشر ىلع هاّريملا ةيدكح روي نااَو

١ 

 | م6 مدق كد مع هنأو 0 يفت تيل

 ميرنا بلف الاد م ه قالا 15 3اس لنبل لتت آت

 000 بت 'نم مرآ ىف ىل ات َشَأ تاَذ

 مايل 1و داسللاب ملكت انسب امم ان ادب رم اَرِداك املاع اح نآك َتاَفِصلُ

 (لامفالا ) تاذإأ دئرجم ؟ الكل رص عمَسْلاَو ْدَداَرإْلَاَو ةَرْدشلَ

 هإ ذع "نم ثرطن اكو هلم ”نداح وهو ل ماوس دوج وما آل ىلاعتو هلاك هنأو ظ

 وة نأ فة كح لاو هدايا اهيتطسلا وجا نأ ع

 يف هفثرصَتب للا هنيزوَمَي نأ دم | ذا ٍداَسل ١ لدي ُهلادع ساق اَلَو هيَسق :ّضق أ

 ُقَح كذم ءريغل ”فداصي آل هناف ىلاعت أ نم لفل روت لَو هرْثَغ كم

 داو رشم ناطْيَعَو نحو سن أن . ةاوسام كف امل هيف فاقت نوني

ع تدان سوسو كَردُمَو ٍضَّرعَو هوجو تاو ,ناوححو ضو ْ
 ظ 

 ض لزآلا ىف نآك ذا انش "نكح | نأ دب هَ َواهَرْخَأ مَدَعلاَدْم هيد



 4و
 مرق "راها عن ب للا ثدحاف رع هع 6 تت 'نكحت و ةدحو اًدوجاومت

 لا تل قل الو تق" دزآلا ق قود ؛ هنداَرا | نم قبس 1 ًاققحن 9

 لوط ورب وجع ال فلكشلاو| عايش ةيقاق دامتم لات هن اووهتجتاحو و

 ظ هناَنيشمإلأَ ةّممنل أوه ناحإلاَو لفل هل مر "نعال .مالضالاو مامثالاب
 ]| بدرضب ميتْبَتَو »باد عاوأ 1 ءداَبع ىلع بضت ' نأ َلَع ايد ناك ذإ ظ

 00و احق '"نكحي و ال*رقم هم . ناكل "كل ذ لم لوو باسل ملال ١

 كعب وغلا مركمأ تح تالا ىلت هدب "بيب ” هنو املظأ|
 | بحب الو ملل ةض روسي روصتي اَلَو لمن هلع بج آلذإ مدَرْقاَو قاقحْتلإلا
 ظ ناس ىلع هب اجاب قال لع + بجو ٍتاماطلا يف هَ نو رح هلع دَحآل

 |ٍناربسلا م ٌ 90 . ريظأو لس ثرل ١ 0 هنككو لفعل أدرج آل د نايا

 ط هت قالا بحوف ةداع و ويه دغ وو هجن و هارمأ اوله م

 ظ ليو هيلع ل قس لوما اسد ىو ةبنا دكا قتس) ب ع

 ىلا ِهْيلاَسر مْلَسَو < هْلَع اهلل | لَص دمج ئيارقلا يلا يلا تع عم لاعت هلاَوإ

 ىرمشبلاو ةشاشملا تير اذه ىلا تغلب املفلاق (سنالاو ْنْخَأَو  مّحَعلَآَو برع 1 ةقاك

 [| يلازغلاب اذاف يلازغلانءالاقو يلا تفتلاف تقم وهن ىلا تيهشناذا ملس و هلع هللا لص دهجوىف

 ]| هللا لصهَّشلالوسر ىلعماسومدهوهللا لوس راباذانا اهلاقفه.دن نيب ةقلحلا لع مقا وهناك

 هدس ناكر :اهماععيدخعضيو هدد لش يلازغلاو زب زملاهدب هلوان وبا وحلا هملعدرف ٍلسو هيلع |

 وا دحاتءا رش ارامدتسا زكآ ملسو هيلع ىلص هللا لوس رتب ا راف لاق دعم ةكراملاةز و ,زملا

 أ كلت نميأر د اممعمدللا رثا ىنيعلعو مونلا نم تهبتنامتدئاقملا دعا وق هيلع يتءا رقم ناكاملث

 عمنامزلا رخآ ىفاوس ىملاعت هللا نمةمسسجةممن تناك باق تاماركلا اوتادهاشملا ولاوحالا
 الانرشح :و اهيلعانتسو اهملعانيمحتو قححلا له لهاةدمقع ىلعانتبش نا ىلاعت هللا لا اسنفءاوهالاةرثك

 هنافاققركللوا نسحو نيل اصلاوءادهشلاو نيش دصااو نيلس رملاوءايبنالا عمو مهعم
 يىل ىحام ىمماذه ىينا رفسالا مساسقلا وبامامالا خمشلال اقرب ردقءاباه ىلعو ردج لضفلاب

 ل والا لصفلاةمّسسو ةيسرعلاب انأ هتمح راو ةمسس رافلاييل اكحمنالءانلا فما, رهنأ ىولسلا حتنلا وبأ

 لسو هيلع هللا لص هنا ل وسر ىلعماناهن ءارق قفت قف وهي داقتعالا من ىذلاداقملادعا وقل وصخ نم

 لهل هلوقدمب«لظفحو هل صحت دارا نص قأ" :رغهسفنىفامانداقتعالان وكيل هابلاةحلصملا نمو



 + ةظطلش دل
 10 1 2 لش ري

 8 لا عئارشلا هع'رشإ ”خستق شالاو ناو جفتأو برتلا هاك |

 ظ داتا لامك عنو َرئَبأ ديم [َمَجَو ءاجنألا راس لع لف رانا

 وشر ةةاَهَم اسي "نوف مام هال هلا آل ”ل'وك َنِعَو دحتل ةداَهْس |

 يلا مريع واقي ١ مزل اف رشآ لوصَر دمع َنمَو

 ْ رتل | دعب ةنعربخا اع نقول تح دع ناما لق ال هنو رجالا ايثالا

 ىف دبل ناديت نآلئاح نامه ناصخش امو ركن كلم لاوس هدد

 نم نآلوع و ةلاَس راو حويل نعت آلأنكق ٍرسَجَو وداد َ وس ورق |

 دصت ربل ةتغف ”لوآ اَملاَةُسَو ريشا اًناَك اممَو كين 7 نمو كو امو كم

 مالو .منلأ لع دنع هك قوَع ََس هنو رقلا باد نو 0 تولأ ا

 ظل ىف ةمفصو ناتي ص يمكن اىِذ نار نود ءاعن ام لع

 امه و ب حمص أَو لامك هلأ ذ رس لامعألا هف نّوون اضَرْالاَو تاَواَمَسلَأ قاّبط لَن

 ظ ٌمَروَصفل . ناسا بئاع عفو لعل ماَمَتل اقيقخن لور َرْدلأ لقا

 | امن هلأ لام نأ دنع اهناع رد ودق ىلع نام أ اهي لن رولا يفك ةندعأ

 أ ةفك يفت نيكل ثريات حم لات أ لد نري أ اي ثم ةمئلأ

 فسلا نم ٠ دَحا مُهَج نام لع دود “ رسجّوهَو قَح طار صلأ نب نمي ناو ظ

 رالأ ىلإ و كبف لاتن لا مكحم نفل ماذفأ هَلَع رت رثشلا نيد ُفَدَأَو

 أ ضوخلاب نم وِ ناوءرارقلا دا ىلا َنوقاسنق َنيِنمْؤلْاما دق هسلع ُتنْثََو

 لا لو 5 ”نونم ول 7 هم ب رشي سو د هملح هلل أ لصد نحُمٍضْوَح د وُرْول
 لا

 نع نع نيكس يلا ع نيم نيس | نسخ ١ 0 سبع

 هف ٌءاَمَسلَأ ةضرع ادن هدب دلني | يرش ةئيَبرَْنم طار ًزاَوج دب

 ىلا هبف قلتخلا توافت وباسلأ م' مو "نم بَ ءرثوكحلا نم نابض نابازعم

 ا مهو رباَسِح رب نمل لخدا نم ىلاَو هف مماَسم لِإَو بانيلأ ىف كام

 |راغكل نم ءاَع نمو ةلسرلا خلت نع ءانيغ آلا وم ءاس'نم لأسم نورك ١

 ل هير م نع

 منهج يف تلي الح راقتإلادنب 1
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 يو

 ءاعتل 6 موتنا ,ث ءاينآلا ةعامشما نم سس هَ 1 لتي دِخ دحوم
 | ةرنيؤلاأ نم قب نكد دئلرامو هاج ٍبتَح لع لك نزلا زعم

 نير زانأ ىف الو لاش لأ لضم جرح "بش "نكي و و ظ

 د ىلص ٠ هلل[ لوسر دعب سال لف و ميدو اياحشلا لش 9 ع نأو ٠ نامإلا نم وَ الاقي هبلق يف ناك نم اهي جارخع لب
 | ناو ٠ مت هنآ نرد خلع م نايل ين رم مث كج وبا ملَسَو هيلعأ
 ١ هِلوُسَرَو ىلاعت أ عا امك مهيلع نيو ةياحصل ع نامل ١ نيم
 ةنشلا هل تَدَرَو اع كذ لكن نيممأ ب عَو لَسَو ة ولع نأ لص

 ظ قل لهآ "نم ١ ناك هب انقوم كلذ عيمت دقت نك 0
 تدهشَوأ ْ

 ْ نقل "1 لانك لمت س1 نأسف ةعابل او لالالا طْغَر َقَراَقَو هس نشا ةياصع وأ

 | نأ لَسَر نيحالا ْحْرَآ هن نيلتمئلو اكل نزلأ ىف تاَبتلَأَو
 "نيم أ دسحتو هلآ لَو دم ّ دمحم ان: فا

 ١

.ُ 

١ 

3 ُ 

 6# ٍلسو هيلع هللا ىلصىنلا ىلعةالصلااهمف عرمشت ىتلانطا وملف سصاحلابالا »ا

 || ىلع درا ومدقو ةصوصخت تالاح وةلكما وهلم زاىق ماس و ةملع هللا ىلص ىلا ىلعةالاصلا عرمشت ْ

 |" ىفاشلاى مرضمخلا نيدلا يطق مالسالاعثيشو ماهفالا ءالج ىف مقلا نا ةمالعلااه زكادعأ

 | لوقلا ىف ىواخسلا ظفاحلاو لس وهيلعهللاىبسىتل لعةالصلا نطاوم ممل ءاوللاهباتكيف

 | ترتخا رخاتملا وه يتالطسقلا مامالا ناك امل وءافنلا كلاسم ىف يتالطسقلا مامالاو عيدبلا|

 ا امنال تالااذه ىف اهركذ ىتلا ثيداحالا نم ريثكل ضرعتا ملو هباستك ىفام صخلت أ
 أ ةراع لمتا كلذ ىف عورشلا لبقو باتكلا اذه نم يناثلا بالا ىفاهريغ عم ةعومجمأ

 ةالصلا دك أنن هلوق ضو نآشلا اذه ىوانملا نع لمحلا اهلقن ىلا :رحح نا ظفاحلا |

 أ بقع داج ديثاساب اهرثكأ ةصاخ رابخا اهيق درو عضاوم ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلعأ

 ١ ءاننا ىفو تونقلا رخاو دك ١ هلواو هرخآو «لطسوأو ءاجذلا لواو نذؤملا ةباحا |

 أ رئسلا دنعوقرفتلاو عامجالا دعو هنم جورخلاو دجسملا لوخد دنعو دبسلا تاريكت| ِ

 | ثيدحلا ةءارقو ةيوقعلاو مملاو بركلا دعو نارقلا متو ليللا ةاللصل ما.قلاو مودقلاو |

 رجلا مالشا دغةفيمض ثيداحا ىفاضيا درو رتل اينو كلارا غيبتوأ
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 مااضيا امهدنع ام عنملا دروو ساطعلاو حبذلادنعو ءوضولا بقعو ةمسلتاو نذالانينطو

 ةدراولا ب داحالل ةعمجلا م وب ملس و هملع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلل ةصوصخلا نطاوملا نف

 موملاو ءارهزلا ةلمللا ىإ ة ةالصلا نم ىلع اورتكحأ ملسو لعل س هاوقك كلذ ىف

 ةر سه يبأ نع طسوالا ىف يتاربطلا هاور ىلع ضرعت مكناللصناف ةعمجلا مون نمي رهزالا ظ

 هنأ ررعلا دبع لب رم نعو « ٠ يناثلا باملا ىف ةروكذم ىرخا ثيداحا همقو هلع هللا ىضر

 ىبنلا ىلع ةالصلا اوزكحأأو ناسسنلا ملعلا ةلئاغ ناف ةمعمجلا موب معلا اورمشنا نا بتنك 1

 ظ هللا ىضر ىيفاشلا انماما نعو ٠ هريغو حاضو نأ هاور ةعمجلا موب ملسو هلع هللا ىل

 ةعسجلا موب ىف اناو لاح لكىف ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلع ةالصلا ةراك بحا لاق هنعأ]

 ظ حرش ىف بطخلا لاق#© في رش موبوهو عوبسالا مأيا لضأما هنال اياحتسا دّسا هتالو ظ

 | لرسوهبلع هللا ىلص ىننلا ىلع ةالصلاو فهكلا ةروس نم راثكآلا نسي ءريغو جامل | |

 !' ةراعوها ةئامئالث ةيناثلا نمو تارم ثالث ىلوالا نم راثك ألا لقاو اهللو ةعمجلا مون ظ

 ] نس لش مفهكلا ةروسةءارق نم ىأ كلذ نم رانكآلا بحتسيو هيلع ىمرلا سم دا ظ

 اعأرق نم دروو نيتعمملا نيبام روتلا نم هل ءاضا ةعمجلا موب اهأرق نم حص دقف ىفادلا

 حعصلا داعب اهالواو رحح ١ ارا امءارقو قمتعلا تيلا نعبو هنب ام رونا ه٠ ءاضا اهلل ]

 نمهيفامل اههشن ةعمجلاوةمامقلاءوب لا وها ابنف ركّدهّتلا نا كنز ةمكحو نكما ام ريخلل ةعراسم

 ظ مالاسلاو ةالاصلا نم ركبولمرلا لاق مألسم ىف( ةعمجلام ولم وش 'ةمامقلان ال وقاحلا عامجا

 اورنك نت سملامو كتل فا نمذا رح اليل اهموبفزسو وهملع هللا لص هلال وسر عا

 ىف ىلع ةالصلانم اورئكأ رخو دواد واءاور ىلعةضورعم مكتالص ناف همف ىلع الاصلا ىه

 ب فنصملا صيصتس و لاق اريشعاهب هينع هللا لس اللص ىلع ىلص نذ ةعمجلاموب وةعمجلاةلل ١

 آضا ةوالقاو ركدلا ىف راثكألا ب لط ىرج لبدق سبل ةالصلا لعىووناءامالا||

 ىف ىدماربشلالاق ها نآرق وا رك. هنم لضفااهسراتكألا نا ربجلا نم ذخؤب منأ]
 ىفاب لافتشالاو لاق تناكة خص ىاب لصحمتاهناو راهلب هلثمو للا نا لقا هش 7

 | اما اما هصوصخم صن هبف درب ملام اهرينب لامتشالا نم لضفا اهمويو ةممحلا ةللل

 لاق ها لضفا ه. لانتشالاف تاولصلا ىقع حيستلاو فهكلا :ءارقك كلذ هبف درو

 عملا ةلل ىف ثفهكلا ةروس وحن لافتشالا ةاضفاب دارملا سيلوةفحتاةيشاح ىف مساق نال

 هنا دارملا لب ةيلكلاب اهف ملسو هيلع هل هللا ىلصىنلا ىلع ة ةالصلاب لافتشالا ءدع ايموو#

 رادعالا أ نيردعل رخآلا نع زحعب مه دحاب لفتشا ول ناكو نارمألا ض هراستا اذا'
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 أ لكآلا لضنالا وهف امه لاغتشالا هبنكما اذااماو زئئح لضفا لضافلاب لاغتشالاف

 ثيداح الا هدعتلد م امهم راثكالا بلط دورو) امهم دحاو لك نم ًارتكم داعي تح

 ءزجلا لوا ىف ريضنصلا عماملا حرش ىف ىواسنلا لاق ىسلماربشلا لاقو ها هب اوحرسو
 عقزينا بحاف سدمخلاو نينثالا موب مف ربلام الا نا ماسو هيلع هللا ىلص هلوق ددعب ثلاثا

 أ ةيعورمشم فيرعش يلا نب ناهرلا حيل ات نالاعسلا هم ذخا هسئا مئاص او لم
 سه زالا عماملا ىف لمغبكنيننالاو ةعمل_ ليل ىف سو هيلعللا لص ىبلا ىلع ةالصفل عامجالاأ
 | ركذلا لسمتبذ سنجلا لامعالا ىف ماللا نال مويلاب ةسقحلم ةليللان ال كلي ت وصلا عف رو
 ] ةدكؤم اهناف نيننثالا ةلمل ىف اهس ال ءاعدلاو ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو|
 عقو اذا جبملا ةيشاحىف لما لاقو ها ردقلا ةلمل نم لضفا اهلا قوؤرمنئآلاق :ةوزإ]
 هسملع هللا ىلص ىلا ىلع ةالسصلان ودهن لفتشمف ريكتلا نمهراعش ىعاربلهفةعمجةلمل دسلا] .

 قرفن وا فهكلا ةءارقو سو «بيلعاّللا ىلص ىلا ىلعةالصلا ىعاريوا فسهكلاة ءارقولسو ْ

 | صنناب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع الصلت وشو يفأ رقلاصنلاب هنوبثلءريكت ىىاريف طفلا نيب |
 ريغ يناثلا ناكنا وب رفا تلات لملو لمتح ل كساسقلابهريكت تول ىحضالانودىوبناا ||

 تاذللوهام ةاعارف ضورملا ثمح نم ريكتاواهلاذ ثمحم نمةلملل اهذهراعشةالاصلا نال دسعب

 اسيلضفل ىلواةمج ةليل اهنوكث يح نم اهراعش اعرف ديعلاةليل نم لضفا ابتالوملاوا
 | ماسو يلع هللا بص جنا ىعةاللصلا بوجوب لبق اضياو ردقلاةليل نم لضفااجاليقواهدلع
 | امم ًاقلطم ريكتا سمج رتنا تملعركص امتلم ًاتاذاو ىلواىنعملا اذهلا بط رفةلمجلا ف

 نم امهيلارظنلاضرامنل رخ آلا ىلع اهدحا مدس اللاقناركذامهحو لعلوربتي هلدجوال ||

 ىلعواذكهورخ لاب لسغتشي م هنم ًاركمدعي ثيح اه دحاب لفتشدف ةلمجلا فص وصخلا
 ةءارقاضيا نسيو لمحل لاق مىروش ها ررحملف ناي وسي واةءادبلا قىلوا امها اذه ظ

 لاق ونذب سمشلاتبرغةممجلاموبىفنارمجلا أر قمري لا هموبف نارمتلا ةروسأا
 "نم ةقلخ م31 لمك هلوش مدأ قلخابف ركدىلاعت هللا نا كل ذ ةمكح نا سهاظلاو باميلا

 محو ٠ ةممجلا مويادوه اًيرفاركلذكدوهتروسو ٠ ةمسملا مويقلخمدآو ربا
 راصتقالا دارااذا ىنئيو ىلي ايلا حبش لاقدل رفغ ةعمجلا ةليل نابل محأ رق نم رين انسدلا ||

 دقو٠ىوامر ها ام داحات ركل اه ريغ ىلع فوكلا مده نا تا ر ,وكذملا نمةر وس ةءارق ىلع

 لما ةراعت بنا لالا ىلع لي ها لاحدلا نم نما اهنواتايا رمثعلا لعم واد نمناددو

 | بقع اعساعس نيتذوعملاو صالخالاو ةحئافلاأ رق نم درو ةدياف ندشرتسملا ةضي ىفو
 تك <



 ا

 ] نم رم ىطععاو ؛رخاتأمو هب هبسذ نم م مدظمدل رفغ هيج : ىشن نا لت [ق ةعمحلا نم هس .بالسأ
 : ةياورففو ىرخالا ةعمجلا ىلاءوسلا نم دسعوبوداوسرو هللاب نما نمددسعب رجالا

 ' مهللا تارم عي رااهدعب لوّشو ءدلووهلهاو هامنوو هسددإ ظفح ملكت ا لقوةدايزإ
 ١ نم كتعاطبو كما رح نع كلالحم ىننغا دودوأب محراب دسعماي ىدبمأب دباب ىنغابأ

 ٍ ءاعدلا اده لاق نم نا فمصلا يبا نع لّشسو»٠ نشعاب ه | لاوس نم كلضغو كتيصعم | ]

 | بظاو نمناىملا بلاط يبا نع لقنو ىنغتسي تح ناتعمح هيلع ضم محرم نيعبس ةعمجلا موي ف

 || ىدركها بستحمال تيحنم هقزرؤ هقاش نع ىلاصتللا هاتغاددع ريغ نمءاعدلا اذه لعل
 توف من لاقتسساوا مالك ةعمجلا ةالص بقعت روناملاراكذالاو تاعسملا ةلس توفنالوأ
 || مضيبلاقو ل قو رجح نبا نع ىدركلا هلقناكموقلل هضمي لعحتولو صوصخنامءاون|
 00 مهارا خلا | انحاشم خيش لقت (ةدءاف ) ناد وساب ىوارتن ها ه6ملب باوثلا توشال ْ

 , | ىلع بظاو نم نأ ينارعشلاباهولا دنع ى دبس نع مساق نبا ىلع هششاحىفىروجالا |
 ْ تارم سخن ا رق وكش ريغ نم مالسالا ىلع هللا هاف وب ة هع موب لك نتلا نذه ا

 ٠ محملا راث ىلع ىوقاالو الها سودرفلل كسل ىهلا ْ

 1١ ملا بلا رفاغ كلف ١ يولذ رشناو ةوث ىل بهن
 ىبدملا ىسوم وبا اهركذ نينثالا ةليل ملسوهلعهللا ىلص هيلع ةالصلا (ابنمو)|

 | ىديس هللا, قراعلا سلجم كلذ نمو تلف ءءاحالا ىف يلازغلاو مايالاو يلامللا فئاظو ىفإ
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا ىف ينارعشلا مامالا خيش ينوشلا نيدلا رون خمشلا]

 ٍقدقو ةليوط اددمهناح دعب رمتساو نارلملا نم ريثك ىلا هنم عرفتو رهزالا عماجلا يف

 | ةالص ىلا ةعمجلا موب ىفو حبصلاةاللصمملا برغملا نم نيننالا ةليلو ةعمجلا ةليل هينئرت ناك |
 ١ (ابمو) لسو هيلعللا ىل ٍلصندالو ةليلا وكل نينثثالا ة ابل صصخامئأو هنع هلا ىضرفعمملا

 1 اموف رم رباح نعأثب دح يدم ا ىس وم وبا اهمث ىو رءاناللا هلمل ىف سو هيلع هللا ىلص هيلع الصلا8
 ا أره رون ن ' لبق ةمعلادعب تامكر عبرا ءانالثلا ةللل ىبص نم بذكلاب مهنا سم هنف دنس |

 1 دوعا لقو قلفلا بر ذوعا لقو تارم ثالث دحا شا وهلقو ةرم دمحلا ةمكر لك ىف ,

 | نيس ملس وه ملع هللا ىلص ىنلا ىلع وصو ةرم نيسمح رفغتسا عرف اذاف ةرم سانا بري

 || هيلع ةالصلا (اهسو) ٠ اريثكاباوث ركذو ارون أل الش ههجوو ةمايقلا مون هللا هّئعس ةرمأ
 ]| حصي نأ لبق هل رفغ ءاسم ىلع ىلص نه ثيدحل راها فرط دنع ملسو هلعهللا له
 ١ ىضز ةيفوصلا خل اشم بيرت كلذ نمو تلق ىسمم نا لق هلر فغ احاص ىلع ىلص نموا
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 سو هيلع ثا ىبلا ( قع ةالسلاءابئمو) ٠ ءاسملاو حاسبمبلا ف مهداروأ ع نأ ظ ظ

 | ىور هنأ نابعش لضف ى هل ءرح بلا هْمقفلا فيصلا يبا نبا ركذ نان عش رهشفف |
 | لكح ىف نابعش ىف لسمو هيلع هللاىبص ىلا ىلع لص نم لاق هنا قداسملا رفعج نع |

 سو هياع دلل لص دم حو دحرفن و هلا اهواصويل هتكمالم هللا لكون ةرم ةئامجبس مون.
 نغ امهع هللا ىضر ىلعن نبسملا تلاس لاو هنا اهلا سوانمط نع ىورولاو ؛كلدي
 لف اثالثا اهلعجا انالاقف اهمف لمعلا نعو ناعش ن ٠ فنصنلا ةلمل ىنمي كصصلا ةلمل
 لوقت ثمح لحو نم هللا رمالا راتلا سو هيلع هللا ص ىبلا ىدج ىلع هسيف ىلا

 أ هض ىلاعت هللا رفغتسا ثلثو ًامملست اوُسِلَسَ هلع اوملكاوضا ئذلا انهن ان

 و دحساو هيف مك راثثلمو نورفغتسي محو مي دعم هللا ناوامو ىلاعت هلوقلا
 تعمس لاق كلذ لمف نم باوث امو تلقف "برتَق او دجيش اَو ىلامت هلوقل ارامتلا
 ظ ىف نبذلا ىعي نيسيرقلا نم بتكك صلاةليل ايحا نم ١ سو هيلع هللا لص ىلا لاق لوش يفا

 بالاىئفمدّشو 9 ةنج وانا و7 حوَرف ترن طل 1م نإ نا اما ىلاعت هلوق

 | :الصلا رهشناعش نا لق هناروكذملا فصلا يفأ نأ نع الفن ى واخسلا ظفاملا نعلوالا ظ
 أ هلع ةالصلا (اهنمو) ٠ هبف تلزت ملس و هيلع هللا لص هيلع الصلاة ' نال راتخلا دمع ىلع ْ

 دعس نب لسهس نع مصاع ينإ نبا ءاور امل نم غارفلاو«وض ولا دنع سو هيلع هللا ىلص

 ثيداحا همفو ىلع لصي ملنم ءوضوال ملسو«بلعهللا ىبص هللا لوسرلاقلاق هنعهللاىضرأ]
 لسغلاو مميتلادعب م اسو هسلع هللا ىلص هيلع داللصلا (اسو ٠ ٠) يناثلابابلا ىف تم دش ىرخا

 مس و هيلع هللا للص هب ع ةالصل (اهنمو) ٠ هراكذاىف ىوونلاهللاراشا ضمحلاو هباننا نم 1
 م اولوقننذؤملا معمس اذا سو هيلعهللا لص هل وقل بجلاو نذؤملا نم لكل ناذالا دعب إ] :
 أ داس واللا اولسو ارمشعأ,ميلعدقا لصالا ع لصيدحا نم سيل ئاف ىعاولصو لو 0

 (أناوجراولحو نمع هللا داعنم دل الانوكتنا ننال ةنلا ىف ةلزئمةلمس ولا ناف

 اسيلع هللا ىضر رم هللادبع نع لسءاور ىتعافش تلح ىلاملأس نف وهانا نوكا 0

 أ. كحذدعب دوضللا ردلا فرجسنالاق «يناث بالا ىفتمدقت ىرخا ثيداحا هيفوأأ
 ماسدب اله انابلا تيجو ىنعمو ةحص تاياور ىف نحر صاكتبجو تلحو ثيدخلا اذه ظ

 لسحب ينانثاىلعو ءاحلا رسكب لحم هعراشم لوالا ىلمفد تلزتوا قداصلا دعولاب

 | هملظع ىرش هضو لاق لف مر نكتلابالةسرحلا دس لالا نم سيد اهمش 0

 نررادلا ةداعس ؟ 7
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 هللا ىلص هتعاقشو كلذكوه نملالا ةعافشلا بجنال ذا ءالسالا ىعت ومع هناكلذ ل ثافل :

 | ةبجاولا ةعامقشلاف يف اياككل ذريغو تاجسردلا عفربن وكت لب نيسنذملابصتخمتال لسوهيلع

 | ىهنوك دا شرعلا لظرملاهئاوباب هما ركاب وا تانسح فيعضت وات احر دعقرباماةليسولا لئاسل

 ةدراولا تاماركلا صوصخ نم كلذ ريغوا ةنلا ىلا ه عارس ألا وا ربانم ىلعوا جورم |

 | ًآصلخم هلاق نع هخوسش ضعب نع كلذ ضاع ىفاقلادبقو لاق ضب نود شعل

 )| ريغ : هنن دروب اولا در هدصق نم نود ممسو هلعهللا لص هلال | رشحت سم :

 | هللا ىلص» واح رواج ئاحر عم ةاسولا هيلط ةدئافو ٠ هيشا ناكل ىهاللا لفاغلا جرخاولو ىض رم

 | ىضتقملا هفوخو مسو هيلع هللا ىلص هعضاوب مظع راهظا كلذ وف ءاسشام هتترمتلج ناو[

 ]رنا نمي ل نملفغدقلو انلعو ملسو هيلع للا ىلْس هيلع ةدئاع هنديافف هولعوهمق رديزملا

 | هللا ىلصةمب ركلا هتهج ىف دهان م!املاثتماب انل كلذ ةرّياف راصحناب باح افدن ركذ امحماقملااذهىف|

 ةوعدلا هدذهدر مهللا ىردانلا دالي ناجح لاق نم دما ىورو. ملسو هلع

 ههن وعد هللا باجتسا هدمب طخسالاضر ىنعضراو دمت ىلع لصةماقلا ةالصلاوةماتا |

 | برومهللا مهين دؤملا عمساذا لوف ناكل سو هيلعهّللا ىصهنا ءادردلا يبا نرع مصاعينانباج رخاو |

 هلوح نم اهعمسب ناكوةم امقلاموبدل ٌدسهنأ ودمت ىلع لص ةعاقلاةالصلاو ةمانلاة وعدلاهذه

جو نذؤملا عمس اذا كلذ لثم لاق نمونذ زملااوعمساذاكلذ لم اولوش نابحنوأ
 | هعافشمل ب

 |ءادنلا عسمساذا ناكظفلب نكل يتاربطلاهجرخاو ةماسقلا مو ملسوه لعلنا يسد |

سر وال دع دمت ىلع لص ةعاقلاو السلا و هماتلاةوعدلا هدمهدبر مهللا لاق
 أعساو كل و

 1 مر ىعافش ىفهللا هلعحءادتلادنع !دهلاَو نم لس وهيلعهللا لص لاق ةمامقلاموب هتعافش ىف

 ةليسولاودمحلا ءاولو ض وح او ىمظعلا ةعافشما وحن نم هتجاح مسوهيلع هللا بص هلؤسو ةماسقلا

 ض ه*«.فلو دمت ىلع لصمهلللا هلوسرو هدعإدمجسناودل كيرش اله دحعو هللا هلاالناديشا

همامقلا مو هتعافش قاتامحا ول دنع ةلمسولاهجرد
 ٌْ »سف رم هنأ معاو» هعافشلادل تح و

 لاقريكلل هءب رقشام ةغلاهلصاو ةنل!ىف ةحردواةلزئم ىلعااهنابةليسولا ٍلسوهيلعللاىلس |

 هيبرقتب ىالسوساسم لكن و رخآ لاق و .ةب رقلا ىه عج لاق دل ولأ هلا وهب او ىلاعت
 ّى ىمظملا ةعافشلاوه دومحلا ماقملا و ٠ لس و هيلع هللا ىلص همس ىلاعت هللا ىلا لس وتلاكص

 -ءاضملا لصق

 دوج 0

 عامجاهيلعو ةعافشلا ثيداحاىقءريض رمونورخ آلاونولوالا هيقءدمح
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 ةمايقلاموبدمحلاغاول هٌّراطعا لبق و ميلعو هتمالهنداهش لبق وىذحاولا هلاقاميإ_عنيرسمللا
 ينك سانا هللا ث عبس نابحنا حيحص فو شرملا ىلع لجو نعهللا هسلجم ناوه اق و
 | هذهنالامحاللو الا يفاس الود ومحملاماقملاكلذف لوقا نا هللاءاشاملوقافءارضخ ةلحىنرألا

 لاسقف هنم ب رهام ركذ نيققحملا ضعب تيأ رمت ىمظملا ةعافشلا ىفل نزالا ىلعةءالعةوكلا ||
 ميج وهدومجن !ماقملاناوةعافشلاىري نيب همدق ىذلاءانتلا وهر وكدملالوقلايدارملانارهظب |

 لدن ةءافشلاكى مظعلاريغتاعافش سو هيلع هللا صلو ٠ ةلاخا كلتىف هل لصحام
 هدملةلزتعملا راكتأو سو هبل هملع هللا لص هصئاصخ نم ىمظملاك هذه و باسح ريب ةنخلاهثمأ نم

 اوقحتسا موق وءاملض راعم ريغ نماب ة ةريثكلا ثيداحالا تحدقو فيكم هنالالض نم

 قو ىو ءءالوالاوءاملعلاوءاسن الا ءذهىفاكر متين ا زوجم وىوونلالاقاهولخدب .منافوخد ْ

 ام ميم لك ىلعيف مهنابردعف رىفةنا لها ضعبأ و٠ ةنلال وحد نع رازوالا مهسسدخ م وق
 رازنملو ٠ ةفيرمتلاةنسدملاب تام نمو. ًاضياركد نماهبق هكرمشي نا زوجم هذاهو لاق هب هساس

 مهرافكموقلو «نْذ وما - باحا نمل :٠اسمءاوراكةنلاب إب حتفلو ٠ لسوهيلعالا اسرق ظ

 قباسلا عملا ةسسدملا لهالهعافشلا و٠ مهباذع فيفى سو هملع هلأ لص هل ةم دخخ قب اس

 انبسو هعافشلا ىنعم ف ىلاعت هيلآهمح ز ىلاّرُعلل نأ ملعأو لاق *ةليسولا لئاسل هعافشلاىف

 ىلا هنمرسشنيو ةوبللا سه وج ىلع بحلالا ةرشحلانم قري روثاهلا هلصاح سفن اسالك أل
 ةزكو ناسلاٍّلع هشاوملا ةركو ةبحلاةدشلةوبلاره وج عم هتبسانم تمكحتسا ىه وج لك ظ

 سكمن هناذ ءانملا ىللععق وادا سمشلار ونهلاشم وس وهملع هللا ىلصهيلعةالالابهل رو. دلا

 ىف ءاللا نيبوهنب ةيسانملا صاصتخالا يس وهعسمج نود طئاخلا « نم ص وسخم لح ىلا هم

 ضرالا ىل ةيواز هش تلصح ءاملانم رونلاعضوم ىلاطخ هئمجرخاذا ىذلا عضوسملا |
 عص وأن وكب الثسحت سمشلا ص رقىلاءأى ا نم ج سرايا ط خلا نمتاصاحلا ةيوازلل .هن لأسم

 ةسعشولاناسانلان :اامكف رادجلا نم ص وصخ عضومىالا نكمالاذهو قضاالو اهم

 رهاوملا ق كلذ ىفتقا ضياةبلقملايونملاتاسانملافر وللا ساكمناب صاصتخالا ىضتق
 رواه لع قرمثاوةملالا ةرمضحلا عم هتبساتم تدك ًانداقف ديحوتلا هيلع ىلويتسا نموةي ونعمل
 ةيحم وه تحيوللسو هيلعُهللا لعب ءادقالاو ناسلاهيلعىلوتسا نمو ةظسا وريغنم
 ىلا رقتقاف ةلساولا عمالاهتبسانم كتتسن مةينادحولا ةلظحالام.قهمدق خسرتب م وهعابلا
 قوعكلا ءاىلا ةط سا وىلا سمشلل اف وكم سيل ىذلا طئاخإ رقتش امكرونلاسامققا ع3 ةطساو
 أ ونملا لع هلمحم كاملا ب رقالاريزولا فبدلا ف ةعافشلا ةقضح عجرتا ذه لثم ىلا و سمشلال |



 ا
 أ مم ١0 ارزولاةلساوب ةيانلا يباع تضافن ثلا نيو ومنيةسانال هءاسعا مئارجنعأ

ي الو ميت ذىعبال كلما نالالصأ ةياضلا مهلمشن مل ةسطساولا تعفتراواو أ
 ٠ | ميصا صتخا فرع

علا قدعرلا راهظاو هش رمسالا ريزولاب |
لا ا راهطظا بقي _رعتلا نم هلقفل ىعسف مببع وف

 ا هسغر

 1 ا سرغلا راه ١ 0 ا ينشلا ماو زاجةءافشأ :

 5 اا نذاواو» ماع ىلاعتتو هناحيس 06 قطنال ةعافشم وفا السحوأ

 سل ا ىف لسخ ري لاثع ءاعفشلاظ افلا اضيامهظافلا تن اكفهل مولعم وهاع مالسلاوةالصلا |
 ا 7

 آ قئرطبروللا ساكمنا ىلع كل دب وةعافشلا ىف ةفول امل :افلابآلا لسمتلا كلد نكي! لاما وأ ١

 (| هيلع هللا لص, قلمساع قلعم ةعافشلا قاقحتسا نعراتمخالا نمدروام سمح نا ةسانملا |

 ظ حمام كلدريغو هسيقعهل ءاعدلا ونذ ْؤملاِباوجواهربقل ةرايزوا هلع ةالص نم ملسو |
 1 به وسل نا هعافشلا ىزارلالاًذ و٠ ٠ ىهس أ سو هيلع هللا ىلص هعم ةسسانملاوةبحلا هتقالعإ

 ]| درتناك ةجاحلا يحاصن كر ”واادض مفشلانماهلصاو ةجاح هلبلطي و اثيشدحالدحا |

 دق ميدلا ل وقلا لاق ) داق ) هرجح نإ مالكىهشااح و زراص ىااعفشهل عسفعلاراصف ظ

 ضنئارفلل ناذالا سمع سو هيلعمللا لص هللا لوس رع مالسلاو ةالصلا نون ٌؤملاث دحا

 | هنواعغ الف برغلا الاو ناذالا ىلع اهيف كلذ نومد مهلاف ةممحلاو حبصلاالا سلا
 | نب فسوي نددلا حالص ناطلسلا ماياىف كلذ ثودج ءادسس !ناكو اهتقو قيضلا بلاغ

 | ىلع سينا كلملاتسهتخاترما زيزملا نبكاملا لقاملهناف كلذلبقاماو هرمابو بوبا

 ْ ءافاّخا ىلعمالسلا رمتسا# ىهاظلا مامالا ىلع مالسلا هن روصأم هيلع اق صضاظلاهدلو

 هللا ل وسر ىلع مالسلاو ةالصلا هلع ضوعو روكذملاحالصناهرطبا ناىلا فلس دعب اسفاخ
 || هئامعبس هنسناصش لوا ىف خيراوللا ضعب ىف تيرم لاق ًاريخىزوج سو ه«سلع هللا ىلص

ب نوذؤملارما نيعسن ودحاوو
لا ق قاودرنا رسم 6 صهاقلا

 عارفلا للاعص 5 نادص ليل ناذا
1 

 ا مس نه. ةنمملاءا ركل : !نمالحرزال رارمةدع هللال وسر اي كدلعمالسلاو ةؤاسلاهم

 كلدهحتتاف ملسو هيلع هللا ,لص ىتاىلع ةالصلا ة ةرح . الاءاشعلان اذ اذاعب ةعمجلا ةمل ىف ظ
 1 لاقو

 للا لوسرىأرهنا معزدقو حبصاوت اسف مناولاق ناذا لكىفاذه لمعي نا نوبحنأ هن هءنامحال ظ
: 

 ٠ نا نينذؤملارمأي بستحملاىدسنلماا محلل لوش نا هرم ايهمانم ىف لسوهبلع هللا ىلص >

 | رمتساف كلذي راو ايؤرلا هذب- رسسفديلا ىضفل ناذا لكبقعراسو هيلعهللا ىلص هيلعا ولصي
 | ةلملىف كلذ حالسسلارماناكوا خي راسنا اذهىلاذلرت ناكهلعلف كلذ حمص ناف انموب ىلا



 - ةةلفتا
 أ هلع مالسلاو ةالصلانامواعمو.َرْبَمْلَأ اوامف أَو ىلاعتهلوق لوالل لدتساو عورسم وأ أ ةعدب واءوركحموابحتسوه له كلذ ففلتخادسقولاق معا لاوةصاخةعملا |
 | امعم كلذ ىلعشملا ىلعرابخالا ت دراوتدق وايسال ب رقلا لجا نم لسو هيلع هللا بص ١
 | ةعريهنا باوصلاو رجفلا ب رقولمللا نمر يسخ الا ثلا و ناذالا بقعءاعدلا ل ضف ىنءاح |

 1 ءاللصلا هماق ادع سو «بلع للا لص هيلع ةالصلا (اهبمور ها هنن نسحن هلعاف رج وب هنسح

 ]| ىلص هللعةالصلا( اهم و) .يناماب الا ىفتمدش ثيرداحا هيفوزاذالا دنع هلع ةالملاك
 ) م« دحا لخداذا لس وهملع هللا لصهلوقلهش جو رخلا و دحسملالوخددنع لسو هيلع هللا ظ

 | ياوبا يلح تقاو يبونذ يلرفغا مهللا لاق ملسو هيلعللا لص دق“ ىلع فص دسجسسملا
 بسلا اب  هييبصل سلا سلا

 | يل حتاو يبون ذيب. رفغا مهللا لاق م'ماسو هيلع هللا ىلص د## ىلع لص جرخاذاو كتمحر
 || هفواعهللاىضرءارهزلا ةسمطاف ةدسسلا نعهريسغودمحامامالاهاوركلضف باودا
 ]| ىور دجاسملا لس وهلعهللا ىلص هملع ةالاصلا (اهنمو) ٠يناثلابابلا ىفتمدش ثيداحا
  دجاسملل نايناثابالا ىفمدقتدق وهدنعهللا ىضررماع نةبقعنعلاوكشبن ابئدحأ
 أ رورملادنع لسوهلكءهللا لس هيلعتالصلا (ابمو)٠ثيدحلا ةكئئالملا ههؤاسلج ؟دانواأ|
 ىلص ىنلا ىءاولصف دجاسملابمتررماذا هع هللا ىضر بلاط يباني ىلعلاةاهت و رودجاسملاب |
 ةءارق لاحةالصلا ىف لس و هملع هللا ىلص هملغةالاصلا (ابنم و) ٠ لمعامسا ىضاقلاءاو ر سو هيلع هللا ا

 ىلعصن ىنل الع نوصي مكن الموس نإ ىلاصتهلوقبواءركذب هيفرماذا نارقلا
 أ ىف ههاحساهقالطاىهاظ و ىعثلا قاطاو عوطت ا ةالص قىرصبلا نسل اودمح امامالا كلذ
 ال ىوونلاىواتف ىفوةسف اشلا نمراونالا بحاصه اكحام ىلجعلا قلطااذكوةضيرفلاو عوطتلا|

 "لس هملع هللا ىلص هيلع الصلا (اهنمو ٠) ءافننملا كلاسم ىنينالطسمللهلا برقال والا و ىلصي
 تونقهب سيق ورتولا تونقىفاهدوروتونقلارخا نسن ورجح نبا لاق حبصلتونق رخا ىف |

 يباسنلا نسل هبسنو سو دمج هيلع داز نم معووةداب ز ريغ نم ىلا ىلعهللا ىلصو هظفل و حبصلا

 ةباحصلا ضعب نعححصو نسحواحمحص هةثيدحو ىووثالاق كل زةياور عد نعابف سيلذأ

 | نعحسو تونقلاىفرسو هيلعّللا ىلص ىلا ىلع نواصي اوناكمبنا هيلعافوق وم مهنعممامتهللاىض
 هباحصلا صعب نع و نام رروتوتق ىف لس و هملع هللا لص ىلاىيلعنواصبا وناك مجاىرهزلا ظ

 | ىلع تيلصام دم ىلع لص مهلا همف داززاضمر نم ربخالا ىارسشملا لخداذا ناكهنا

 || كدع د ىلع اص مهلا دمج اسمح كنا مها ربا ىلع تك راب دمت ىلع كراب مهللا مهارأ |
 | لسو هبلعهللا لص هيلعةالضلا(ابمو)»٠ ها هتاكريوهللاةمحرو هيلع مالسلاوكلوسرو



 ه0
 ْ هلع لاس هيلعالصلا م ٠) يناثا بالاىف تمدش ع داحا هسف و : لوالا دمعتلا ظ

 ىفا يلع مالكسلا يف ايسو اهيالا ةالصلا حصنال نكر ىهفاشلا دنعىه وريخالا دهشتلا فرس و
 تاولصلاٍب مع ملسو هلع هللا ىلص هملع ةالاصلا (بهمو) .هلوطل هنرخأ 3 وبائااذهرخآ

 || هللا لص هملعةالاصلا (اهنم و) . فئاطللا باب ىفةروكذم ىلبشلا نعي اكح كلذ للضف ىفو سما

 ظ ىلص نم ملس وهملع هللا ىلص هل وق يناثلا بالا قمدَه وبرغملاو حبصلاةالاص بقع سو هيلع

 | هلع هللا ىلص هيلع ةالصلا(ابهمم و)١ثيددحلا مكس نا لق حصلا ىلصي نينخ ةالاص ةئام ىلع

 || ودملا تل لجر نيلجر ىلا هللا كلحضي لاق هنعدّللا ىض ر د وعسم نبا نعدجبلل مامقلا دنع لسو

 1 كحضب ئدلإكادف و ىبناودبشتسا لتق نافتيئواوم زجاف هباما لمخ عم سرف لعوهو

 ] ل و ءدجيوّسادمحم© ءوضولا غيسافاض وتفدحاهب اب ال ليللا وج قماق لجروهللاهلا
 أ ىلا اورظنا لوقا هللاثلحضد ىذلا اذه نأ رقلا حتفتساو ملسو هيلع للا ىلص ىتثا ىلع

 ظ فرانملا قراوع لاق و٠ مص ددسن ىربكلا اهنس ق.ىأسنلااو رىريغدحا» اربالاماق ىدبع

 ظ حبسبو نيتك ر لكدعاهيلق سلجم ليللاب دجيبملا نعي ىصياملكو ليللا اق م سقت اب ف
 ا مايقلا ىلع ةوقواحم ور كل زي دجمباف ملسو هيلع للا لص هللالوس ر لع ٍوصاو رفغتسيو

 | هلع ىنناو هللا دمح لمللا هنالاص نم غرفاذا مهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع ن ىلعز اك دقو

 » أ مهللا ىهو باتكلاا ذه نم تامقككلا بأي قهس .الاةبفكلا ؛ ملسو هيلع هلل ىبص ىلا ىلع ىللصو

 | ماه نديعس نعو خلا كاملعاهمركآو ثلا كن اهسا بحابو كلام لضفا كيسا يفا

 ءروهط وك ا وس ملسو «هملع هللا ىلص هللا لوسرادعنانكتلاق ابمع هللاىضر هئفاعنا ظ

 و سلجم ال تامكر عسآ ىلصي واض هن ومن وكلانسمق لمللا نم هئعس ناءاشبإ امل لجو نع هللا هثعسف

 | لب ال و نهني وعدي و ماسو مه بلع للا ىبص هين ىلع صيو هللا دمحم و ةنماثلا هنعالا نهي
 | لد هيلعدّللا ىلصهيبن ىلع ىصيو هللا دمحم واه وح ةملكركن وا دعقت و ةعسانلا ىلصي م
 | هيلع هلا نيس هملعةالصلا(ابنم و) ٠ دعاق وهو نيتتكر ىلصب ما فعمسب اهلاست ملسي موعد
 | ةطخل كلذكو اهريغو ءاسقستسالاو نيفوسكلاو نيديصلاو ةعمجلا ةطخك بطخلا ىف لسو
 > نشل سوهبلعتشا ىلص لال وس رباصا نعةريثك رانا كلذىفو حاملا دسقعو جيورتلا

 | ىلانينوغنعددسخا مامالا ءاورام كلذ نف فلس دعب افلخ سانلا لاسم هيلعو مسدعب |

 || هنع هللا ىضر ىلع نع ىنعب ىنن د ربدملا تح ناكو هنع هللا ىض ر ىلعاط رسش'نم يبا ناكل اق ةفحج

 دم ةهالأ هداه ريخلاق و لس و هيلع هللا ىلس ىتانلعىلص وه سلع ىنناوهللادمحل ريملا دعصدنا

 نبدح نع لاوكحتد نإ جرخا وه اش ثيزح ريخلا فا لمج لاق و رمح يناثاو ركب وباي
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 || هسيلع هللا لص ىنلا ىلعةالاصلا ىسن اف ةعمجلا موةنيدملاب ريما انبطخ لاق كملان هللادع
 || امجار رك هاشقاملف ءالصم ىلا مدقنف بنا لكسم هيلع سانلاحاص هتبطخ تضقفن املف ملسو
 : ىقانداك دقو تقو لكفف مدان دمكي نا عدبال ناطنشلانا ساسلاالاقوهمقرف ربل ىلا

 لص مهللا هيلعةالصلاب هفنا اومعراف ملسو هملع هللا لصاشن ىلعةالصلااناسن اف اذها سم وب

 || دحلالاق ىهداشلاانماما دنعةطخخلا ةحصل ط رس ىه و« هملع ىلصي نا بحمام اريثك دسم ىلع
 لهناف مهدعب نمو نيدشا رلاءافلخلا لمف ىلعهنع هللا ىضرىيفاشلا همتعا!#ىاىداب زوريفلا
 هللاد مخ ابابفأدنالا ةميملا نعالضف مهم رمأ قةدطخ مه دوب نمالو مون دحس| نع ل قس

 هللا لص هملع ةالصلاريغب ةطّخلا ن ومس فلسا ناكو اس و هملع هللا لص هللا ل وسر ىلع ةالصلاو

 (اهنمو) . دسعلا تاريكت ءاسنتا ىف ماس و هيلعهللأ ىلص هيلعةالسصلا اهم و)٠ ءارثللا ملسوهملع |
 دس ينأ نع بهو ىور دقف هقرصلا نعرجعلادنع ملسو هملع هللا ىبص هملعةالاسملا

 | لقملف ةقدص دنع نكي لج لجراماملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسرلاق هنعهللا ىضرىردخلا |

 نيملسملاو تانم ٌولاو نينم ملا ىلع لبصو كلوسرو كدع دمج ىلع لص مهلا هئاعد ىف

 أ نمف ةصولاةباتكدنع ملسو هيلع هللا ىلص+بلعةالصلا (اهنم و)٠ ةاكزهلابلاف تاملسملاو |
 | ام اذه بتاكلا تكف ىتصو ا ودتكلاقةافولا ةركحبأبا ترضحإ ل لاق ىرسبلا نسحلا
 | توملادنع ىنتكلأ ةركبوبالاقق ملسو هيلع هللا ىلص هللال وس ررحاسص ةركبوباه ىصوا

 1 وهو ملسو هيلع هللا بص هلال وسر لوم ىشنحلا عض ىصوا ام اذه تكاواده حما |
 هتاق ةمكلاناو هنسد مالسالاناو هين ملسو هسلعهللا ىلص دمج ناو هللا الاهلا النا دبشب

 اهرخأ ىلاةضولاركذو هنب مربنورقملاو هدحوتنوفرتعملا وجرب امهللا نموجرهناو
 ظ ىضرىفاشلا انمامال اة زانحلا ىلع ةالاصلأ ىف ماس وهنلع هللا ىلص هيلع هاللاصلا (اهنم 9١

 | فسلح نب لبس نب ةماما وبان ريخا لاق ىره زلا نع ر معم نعن زام نيف رطم اسندح هنعفللا

 ركبنا ةزانحلا ىلع: الصلاىئةنسلان ا ماسو هيلع هللا ىلص ىبلا باستا نم لجرهزيخاهنا
 هيلع هللا بص ىتا يلع لصي# هسفنىفأ ًارسىلوالا: ريكتلا دعب باتكلا ةحافأ رش مئمامالا
 || (ايسو) ٠ هسفن قآرس ملسم نوم «ىثىفأ رهأل تاريكلا ىفةزا نجا ءاعدلا صلختو ملسو
 هللا ىضرىففاشلا اماما هذم وهو ربقلا تملا لاخ دادننع ملسو هلع هللا ىلص هملع ةالصلا

 نم ءاعدلا ىفيئاربطلا ىورةءادلاب وكر دنع ملس وهملغ هللا ىلص هملغةالصلا(ابْم و)٠ هنع

 . [|ىذلاّشاميةادبكراذالاق نملاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلاناهنع هللا ىضرءادردلا يباثب دحأا
 نينرقمهلانك امو اذها_ارخس ىذلاناح سيسهل سبل هنلاح ءىثهمساعمرضيال ||



 كة
 ا اد راب ةيادلاتلاقم' ءالاسلا هيلع دمت ىلغ سا ىلص و نيماعلاب ردملا ن وبلقتلاسر ,ىلاااوأ
 ا رفس ىئهّللا كران كسلا تنسحاو كبرت عطاوىرهظ نع تففخ نم وم نم يلع '

 | ىووتلامامالا لاق رفسلاةدارادنع ملسو هبلع هللا ىبص هلعةالاصلا اهم و) ٠ كلتج اح حجتاو ظ

 | د! ىلصهللال وسر ىلع ملستلاوةالصلاو هلل دمجلاب همتخسوهءاعد حتت ورفاسملا .زاكذا ىف

 | _!- هلعةالصلا كلذ نجما لام | ىف ملسو هيلع هلا ىلص هيلعةالاصلا اس و) ٠ ملسو هيلع

 ' افصلا ىلع ملسو هيلعةللأ ىلص هيلع الصلا كلذ نمو هيلتلا نم عارفلادعب .ماس وول غ هللا

 1 :اصلا كلذنمو» رجلا مالّتسا دنع ملسو هيلع هللا ىلص هيلعةالصلا كلذ نم و« ةورملاو

 ٍ «فسحلاب مل ماسو هملع للا ىبص هيلعةالصلا كلذ نمو ٠ةف يع فقومىف ماسو هيلع هللا ىلض هيلع

 ظ راك عييج فو عادولا فاول ولع نم غرف ادأ ملسو هيلع هللا, لص هملعةالصلاكلدنمو |

 ئ هللا بسم هيلع ةالاصلا (امو) ٠ مهدعب نم ملسو هبلعهللا ىلص هللا لوسر ةبارخت نعي درهأ

 درك دلعو و ابنكاما واهلشمو اهمرح ىلع رصب عقو اذاةفرسشلاةسدملا همودق دنع ملسو هيلع

 1 هس دملا نم برقا ملكهناءرملل بحس هنا ملعا كلاسملا فلاق ملسو هملع هللا ىص ففي رمشلا

 ! نطاوم اماو#ابماح رواه زانم ديجعوةياجاص ىع مظعت» رطاخ ىف ضحتس وكل د نمدن ر ' 1

 | ىف وان ملسو هلع هللا لص هاو# لس كيمو ليربجداد رئابف تك #ليزتتا وىجولابت رمح |

 لعمزعو#هتموح فيرست ىإ اع فرشادب و "ف كس 00 رثسدقم ىف نوف دموواهسعش

 ١ لاكوه«تيهل) الح قاص وأب لانه ىلحتي وو هز مع كل دب رعشتسل هنتر ضح لوخد |

 ةنكسلاهماعو 330 قدص و هبوب صاالاخ-ا نمد دا رمدنا ةملع امىلا ردارب وه همم

 #رايدلا كإس لح نملاماظعا وكراث "هلا كلتاباستحاهسدق ىلعاسشام#راقولاو |

 هبطتما: ىننع داوس تلمج يفا تددوو اًراز كتبنا

 ْغ هسف هللا لوسسر ربق ىلا قلمالا ىلع ريسا ال يل امو

 1 ا لخد.مهلاهباو عوضخم# لالجاوةسهقوقو فب ,ركلادجسملا با , ىلع" فش م

 ا همر عم كتمحر باوبا يلحتفاو يب ون ذ يلرفغ ا مهلا دم لا لعو د ىلع لص مهلا

 ظ ياي جسما ةبحم نيتيكر ىلصيو ملسو هيلع للا لص« راستتحلا ىنلادهاشم هناكهيراقولاو

 هلبقلاىلا هرهظالعاح ملسو هيلع هللا لص ههجو ةلابق فقد مثةلبقلا'ةيحان نم فيرمئلاربقلا |

 ناب لمأحو بدالاىف ةغلاملا عمءارملا هماخرلا قلو رضملادضفلا رامسملا ةلاق ههجوو

 لاقهسلع دريوهمالس عمسل ملسوهبلع هللا لص هناوبطاخ نمردق ملعيو وه نمىدد. »

 ظ مالسلا اهريغو ثلمانلا بنك نمهتمجو هنأ راس هتوص عقار رغادصتقم لقملو هللا همحر



 هن
 ا ةوعصا,كللع مالسلا هنا بيدحإ كاع مالسلا هللا ىنايكيلعمالسلا٠ د هللا لوس راكع

 | ماخاب كيلعمالسلا. نيسلسرملا ديساي كيلع مالسلا» هللا قسلخريخايكيلع مالسلا. هللا
 | ىناب كل لع مالسلا» نيلجحملا رغلادئاقاب كالعمالسلا. نيقتملا مامااي كلع مالسلا٠ نيسدا|
 3 كملع مالسلا.ءدنجي 2 عماول تربع نمأي كالعمالسلا ٠ همهلاجرافاي كاملعمالاسلاءةيضحرلا]]

 راثا ت ره نماي كملع مالسلا . هئالعرا ونا ت رهظ نماي كسلع مالسلا هدر عما وه تعم“ نمأي ظ

 مالاسلا يسارا دسحملا ةديزاب كاسملع مالسلا خؤالاق رمشلا ةجمتلاب كملع مالسلا٠ هئانسو
 مالاسلا هى وَ ردا ث اساء مالاسإ! ء«ءاسفصالا َ وفصايكيلع مالسلا ٠ ءايبنالا ماسي كيلع ظ

 ظ نليلع مالسلا مراك الا ةلالساب ثاملعم السلا « مراكملا عبنماي كلملع مالسلا هّىصق ةرغاب كلملعأل
 ةمح رو ىتلا اما كيلع السلا هتازحممم ترهل نم اي كييلع مالسملاع هتايآ ترج نمأي
 هباكتسم ربو هللا

 اليوط اليذ نرادي رجب هسكسم نع عاوضت مالأص 1

 اليمحلا ءانلا كملع دصت 2لز ملة مسن نع حفسو

 الالفلا | ىورأو للملا لمت تدغ برق تيداحاولتنو
  نيبطلا كاتس لها ىلعو كيل مالسلا+ نيلسرملاو ءايسلالا راس ىلعو كتساع مالسلا 8

 أ لعو كناع مالساا.نينمؤملا تاهما تارهاطلا كاجاوزا ىلعو ثلملع مالسسلا«نيىهاطا'
 ( لرد اماكن العلا لصو .نيملالا هللا داع ىلعوكيلع السلا» نيمجا كباصحا
 1 ىقدالع ىبصو نيلوالا ىف كملع ىلونولقاغلا كل ركذ نع لضضغ املكو نوركاذنا|
 | دهشاو ّللاالا هلاالزا دهسا ٠ نيج! قالا نمدحا ىلع ىلصام لضفاو بمطا.نيرخ الا
 تدهاحو ةمالا تحصنو ةنامالا تيداو ةلاسرلا تغلب دق كناو'ةلوسرو هدع كنا

 رم ىلع مركب يفا ىلع لسن متانم وللا ونيئم ؤمللو همضنل وعدم مه داسهج قح هللا ىف
 | ةفيلخاي كيلع مالسلاءءاشنا لوقف ملسيف عارذ ردق هسنيمب ىلع لقتن امهنعهللا ىضر
 تاذىث قفنا نمأ كملع مالسلا, نيدلاةدرلاموبهب هلل اد أ نمأ ثلملع مالاسلا ه نيلس رمل هس ١

 ًاضبا لفتني#“ هلوسرو هللاالاهلهالالو هسفنل رتي 1و ٠ هل لجو هلق هلامهلوسروهللا ظ

 مالسلا. نيم وملاريمأاب كيلع مالسلاءاشنأ لوف رم ىلع لسف عاردردق هيك هبهتج نع ١

 | قحاعدب ملف مثال ةمولهللاىف هذخأت مل نمايثاملع مالسلا « نييلا هن هللا ديا نمي كيلع

 ءاقن رط هقن رطريغ ذختا الا اقبرط اكلاس ناطيشلا هبقل ام نماي كيلع مالسلا « اقيدبص هل |
 ظ 0 ومس نييسنم الاد ريم ايكيا مالسلا.با رسل قطاتةمالاءذهت: داي كملع 2 '

 نيرادلا ٌمداعس <<



 :ه«دضج

 ريق دنع فش امنع هللا ىضر رم نبا تيآر لاق راشد ن هّللادبعنعو ٠ باطخلا

 ءاور رمح و ركب يبل وعدبو ملسو هيلعهللا ىلص ىبلا ىلع ىلبف ملسو هيلع هللا لصننا
 نسحلا يباىديس ةفيص تايضيكلاباب ىف يناس ٠ كلام قير ط نم هريغو ىضاقلا لمعامسا
 ىهاوملاندلاناهر ةغلص كلذكو ملس و هيلع هللا ىِلَص ىلا ةرايزدنعلافتىتلا ىلذاشلا

 7 ٠ىلداشلا ها وملا يلاهغص وى وونلامامالا ةيص تاولصلا لضف!بانك ىف ثركذو

 ىذلالل دملا ملسو هيلع! ىلص هَللالوسر ىلع مالسلانم غارفلا دعب لوقت مهضعب نعو
 | قياس رحاو « كنروزب زوفانا ىفتو © كتضور فن رمش ىنلحاو * كتبو رب ىبعرفا

 ع كندا لولحم ةداحسلا

 اهساوذ نم ترجح ةوللا ثبح

 قتينم زملاو قرسثم انسلا ثمح
 هح افص تمض امو حبب رضلا ثمح

 ةريث دحملا ىف ةرمت هراونا

 هءدافا ىنعم هرون ىف حالو

 انس لامكلا رمس ىلعلا نع ناسنا

 هب ءايبنالا مح دنع ارخأ اي
 انءرسا هيط تمضوا ةرغاب

 امحمانالا نيب ام كتاح تناك

 مهفلا كاش ابطخ كدقف ناكر

 هتللح ريق ىوس سبيل نالاف
 انتمه لحرلا كيدل انعطح دقو

 هنك ال الالجا برتلا لشن
 هلسرع انرمخاف كؤاطع اذه

 ةكلهم طسو اياطخلا انّمر ناو

 ترفصاذا ىمظعملاكتعافشىسح

 ترهش ىتلا ئعظملاكتمسش وفملاف
 تامح ام شرعلا هلا كملع 0

 ىلع مسنلا ساشنأ كاملا مسانو

 مكحلا نم اعسبانب ترجاو الضف
 معللاو دوحلاب قدودفم وحلاو
 ممشلا ىهاطلا ىضرلا ىلا نم

 مركلا سطعم ىف ممش هرخفو

 مدعأ ىنب وهو ارخف مدأ ماعم

 مااو حوللا رون ةونلا رخف
 مدقلا ىف هللا دنع لسرلا لواو

 ملقلاو نى تلح ةردو

 «دلا فنكاو ثيغب مهارثا ىتس

 متم ريغ عيصب ملال
 مصتم» لك ىجنمو ديرطلا اجل
 مركلا دروم نم تلهب ىدصلا 0

 مث رقم مادقا ىطوم لكف
 مدهصلاو قفلا فكا انددم دقف

 مهلكح هللا قلخ أحلم تناف

 مدقلا ةلز نع ترفساوا ىادب

 ىعيش نمدوسناتاقيوملاتناكذا
 مالا نسلا ىحأرملا ءاننا كنع

 مرخلاو تيلااذهو حجرضلا اذه



 هو
 ملسو هيلعدّللا ىلصفيرمشلا هربقةرايز ىلعئرحلاو ىواخسلاظفانحلا لاق (.ةدئاف)
 بوجو'ملس و هيلع هللا لص قوذضملاقداصلا دعو الاابم نكي و ثيداح ا ةدعىفءاح دق
 لا ىلص هتافودعب نم ةمئالا قفنا دقو كلذ ىلع ةلالدلا ىف اسفاكن اكسل ءرتازا كلل ذريغوةعاغتلا
 :1] نسحلاو.امالسالا خمشلاقو تاب رقتالضفا نم كلذ نا ىلع اذهانلام زىلاو ملسو هيلع
 ”ىلع ملسي دحا نمام ثيدحلا اذه ىلعةمالا نم ةعاسج د منعا ماسالا ءافش ىف بسلا
 داهعا وهو ملسو هيلع للا ىلصىتلاربق ةرايزبابحتسا قش دحلا حور ىلع هللا درالا
 ىف لاق ٠ ها ةبواطم ةليضف كلتوبرق نع هسيلعدرلا قو ملس اذا رازلا نال حيم أل

 هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا دياوف ىاامنمو هنم عسارلا لصفلا ىف دوضنملا ردلا
 || كلزفركذو هيلع ماسنم مالص درب هناو اهايا هغلبس هربقر ىلع ملا اكلم نا ماسوهملع
 ملسو هيلع هللا لص هلو فاهم باتكلا اذه نم يناثلاباِلاىفاهريغمم تمد ثيداحا ةدع
 هلوق امو مالسلا هملع درا ىح ىطن ىأ ىحور ىلا هللا در الا ىلع ملسي دحا نم ام
 اكلم هن هللا لكو اان ىلع ىلص نمو هتعمس ىربق دنع ىلع للص نم لسو هيلع هللا ىلص

 أل وق اهمو ٠ اميفشو اديهش ةمايقلا موب هل تنكو هترخأ وءايند رما ىنكو نفاس
 ظ هسفو هحفتلاهمق و ضقدف ومدا قلخمف ةصمحلا موب مكمايا لضفا نم ٍلسو هلع هللا ىلص

 | فكو للا لوسراب اولاق ىلعةضورعم مكنالصن اف« بفةالصلانم ىلعاورركحاف ةقمصلا |
 ضرالا ىلع مرح لجو نع هللا نا لاق تيلي ىنمي تمر ا دقو كيلع اسئالص ضرعت
 الو اروبق مكتوب اولمجت ال ملسو هيلعهّللا ىلصدلوق ابْمو .ءاسنالا داسجا لكصأت نا
 | ىوونلا لوالاو اذه حسو متكامحىنفلبت مكتالص نافذ ىلع اولصو ادمع ىربق اولمجم
 ملس وهسلعهللا لص هنأ ثي داحالا هداه نم لع ( هد ) رحح نا ىئتالاقو هراكح زا ىف

 ذاب فيرمعلا مالسق دنعاناك اذا امهعمسيو دعب نم ردص اذا هملع مالسلاو ةالاصلا غلس
 ] لال وسرنا ثالث اق الطلاب فلح نم ىووتلا فاو اهريغوةعمجلا ةليل ءاوسةطساو
 || كلذ ىف كاشلا ننلاب هلع مكحتال هناب تحي له هيلع ةالصلا عمسب سو هيلع للا لبس
 ١ مالس صتخم هيلع ملسملا ىلع سو هيلعهللا لصءدرنا لسقاموثنحلامزتلي نا عرولاو
 || ححصلا ريكا اضيا هدربو ليل دا جات صيصختلاىوعدف ثيدحلا ومعي دودرمن هرباؤ
 | هملع دروهف ىعالا هملع ملسف امدلاىفهفرعي ناك نمّؤملا هيخارش رعدحا نمام
 ءزيمن ناتملع امل هدةصوصخ هل نكي ملء ربا زب لسوه لع هللا ىلصهدر صتخا وافمالسلا
 || نم ىلع لسو هيلعُهّللا ىلص هدر زاحاذاو ركاسعن با نميلا وبا لاق كلذ ىف هكراشي
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 وان آلا عسيج نمديلعملبب نا“ يلو هلع لا لص هدرزاح هربقل نرلا لا نمهلعملسي ْ

 1 تممرأ هلصا هريثل 7 حتت هنلان وكسو هيلوا حتف تمَرأآَو ٠ هتقشدع ىلعدما عبج نم |

 ١ مهرلاو تللط ىا تال 1 تم انفخت نيمملاىدحا تف دح يف اطخلا هلق امممرن رض ىأ :

 : لقو ٠ ماظعلا ترا ةنكاسم رخل ٠ ءاناو ةددشم ملا هريغ لاقو ٠ هملالا ماظملاهمرلاو

 هنا لمتحم ادهيع وق لعج نع ملسو هيلع لا ىلص هيو ٠ باث رسكو هلوامشب ىورأ
 ( هنارهظالاو نيسترم الا ماعلا ىفىت وبال ىذلادبملاكل مج الو ةرايزلا ةزنكل ع ثحف |
 | ةرايذ ارامجتال ىا ادجسمءربق ذاسختا نع رخالا ثيداحالاف دراولا ىهتلا ىلا ةراشا |
 | ةرايزا نوعمسيت ىرامعلاو دوبلا تناكدق و اعلا وهك ال عامجالا ثدح نم !دامع ىرق ظ

 | نا نعو تنذ نع هما ملسو هيلع هلل| ىلص ىهنف برطلاو وهللاب نولغتتيو ماسلا روق
 ظ ملسوهسيلع هللاىل لص فن رمشللا هريق ةرأي بز ىلع ثحاو ءهباو رمأ ام هربق مظعتىف اوزواحت '

 | ةممس . نا وه مكلذ ركأ نم ىلع درلا مم حاضيالا ةيشاحىف اهتتس ثيداحأ ةدع قءاح دق

 | نم كلد نا ىلع ةعالا نم دحاو ريغ هلّقن اك ةمالا تعمحا دقو فك هلدعب ١ ىلاعت هللا هلماع |

ساوذخعالو عمو ىءاسلملا حتا وتاب رقلا لضفا
 : ةرباقملا ف ةالصلاةهارك ل قاروق مكوِ

 يراخلام الكلدي هبلعو توسللاك مكتالصل روقلااوإ ءامونال ىا ظ
 ا اهولعجتال ءانعم لسقو ٠

 نم اولمحا ىرخاا ؛ *؛اورلل عج هححح زو لمعت الوصي الاهملا راص نم ناؤ روفلاك ْ

 ١ دتويبلا يثىفوسلا نفد نع ىهملاهاضم ليقو اروبق اهوذفتالو كك وس ىف مكتالص »

 : هدد يق لس مل نم هأنعم لق و هبصئاصخ نم هين يق ملسو وهسلعهللا لص هدو ظفللا صال

 1 يدلاتدلاو هس هللا رك يدلات يلا لثم |سمربخ ه كب :ٌوِلور مقلاك هند رثمملاك هفن لمح :

 | ىلع يحلل وهسيلع هللا ىلسهنااضي|ثيداحالا هذه نم دعو ءتيملاو ىملا لثكهيف لا دال

 ْ نم قف نحت رابموا ليل يث هلع طسدحاو نمهلكدوجول !اواخمنا ىدامعلالاجلا نمذا ماودلا]

 عامجألاو ضرالا هلك ات ال رشلا.دسحناوقزر / يب لسوه سلع هللا ىلص هنا, قدصنو

 ( نلوالانم دح اوريغ نع فعكمناحص ونوندؤملاو ءايشلاوءاململا اذكو لبق 0

 ١ ريثكي لدتسساو ه روبق يفءاشنالا: ةايحيفأ زج قرلا عج دقو. مهراسج اردن ريشا و راس وف '

ا حمحصلاثِْي دحلاب وذنب اا ثمإ داح الا نه
ل دبشإ و٠ نولصي مهروبق يقءامحاءاسنال

 : اسمر بحا

 أ ساخاذهذا ىوعدو .٠ هرق يصب ماوه و رجالا بيثكلا دنع يبى مس ةلسأ ىم اولا تاز م :

اف رسل كو رجلا يف تأ ردقل اضا مس ربخأهلطس ها
 1 همكو ثددحلا ىارسم سه مخ وَ 

ااينالانماعاجيف وأ ءلقو 8
ابا رض لحراذأف ىلسبب اةىسرماذ 

 | دمج محللا فيفخي



 مد

 1 5 ذاودوعسمن و هرعاسب شم ساثلاب رفا ىلبصي مات مم رهن ىسعاذا و هبفو رمشلا ظل يل

 ْ | يمان ةالصلات ن تناحف سو هيلع هللا ىلص هسفي ىنعب مكيحاص بالا هبشا ىلصي م مثاو مهارا 1

 ظ نم ةعاسخج يف مقل هنارخآ ينو سد فملاتيس ميل لسو هلع هللا لص هنارخآ تيدحيفو .

 | يف ىلصي ائاق ىسومى ردقف حمحص كلذ لكو قبلا لاق وملكو مهملكف تا ومسلابءايرنالا
 مساري 7 ةس وهيلعهللا ٍلصاسينت ىرسا 5 سدقملا تدب ىلا هريستو ىم ومب 7 رسلم هربق |

 | تاقوايق مهلواحو لس وه بلع هللا لضريخأ اك ابف مها ريفا جرعمتاومسلا ىلا مهم جرعي ]
 : دقو هأ مجايح ىلعةلالد كلذ لكي وقداصلا ريش درو «القعز اج ةفلتغ ةنكمابةفلتغ |

 / هللا بصهنإب امنع ىضرووعسم ناو سابعنبا حرصو نا رفلا صنبءادبشلا ارح تبل
 ( ٍلسو هيلع هللا قصوهف ةعامج هبحرص قطنلا حورلاب رماهدارملاو.ادمبش تام ملس وهنلع '

 | ةمالعو ٠ هيلع اسم لكمالس د نعد رب امناو هقطن ما ودهتامح نم مزلي ال نككما ودلا لع
 | هملاعو رلا درىئعم ناب ب ىلا باحا وءابلاغ مزالتلا نمامههام قاما نع نععو راابزوحتلا

 1 هللا لص فئرمثلا هدسج ىف ترمتسا وهيلع ماسي نم مالس لجال هنف وب قعهملا ت دراما

 "هناححددمت نم هيلع مزايا ىا اذكهو مالسلا درل امتع ممالسلادراداعتاهناالملسو هيلع
 | درااكلذىفةقشم الو عزئالذاهنض روذحم الدلاب ببجاوةريثك تارم ةعاس نم لقا ىفهتافوو

 أ ةلمتشم ةفرشلاهحورن وكم ناو ونعم درن وكل نأ لمتحي . هناب ىبسلا باحاو هر ركذاوإ
 اذه ىلعةفرشلاهحور تلقا هيلع ملسا ذاف ملاعلا| ذه نع ىلعالا ةلملاو ةمحلالا ةرشآادوبشأ

 1١ رظن كلذ يثهزك نامزلا قا رغتسا هسملعمزايال وهيلعدر 'وهسلعملس نممالسنل ردتملاعلا

 1 لقملا كرد الت رح . الار ومأ نالضرألا راطقاي ملسو و هملع هللا ىلص هيلعةالاصلالاصت ال ْ

 | نبالاقودب لكوملا كلملا حورلاب دارملامبضعب لاقو «ةرخ آلالاوحاب هبسشا خزربلالاوحاو |
 ْآ | رجحنإ مالك ىهتناكلذ هبدا ربو قاطبدق هنافازامرورسلا لعدد ربنا ليمتحت دامعلا 1

 | ليصفتلدلا وفلا نم كلب قلعتي امو اهنعداو ملسو هملع هللا لص هت راي زةندكص ركردقو ْ
 لئاقلا لوق نسحاامو « ملغدملارينقلاة رايز ىف مظنملا هوحلاهءاتك ىف
 المح هل قطا ام اوش نمحتل السهم بزي ىلا ىدافلا ما لأ :

 الح همط نم حور ىمالس غلبو ةسخت ىنم هللا كاعر لمحت

 ىلص اذا ىلصملا اني نوكت ىلا ةضورلا ىنربقلالاذ دنعفقو

 09 اعمساوردصلا لانه ضفخو اعشان.ىحولا طبهم ىفامضاخمقو

 ىلبي الو لبق لبس مل دسج ىلع دسمحا ريقأب هللا مالس دانو
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  ىلوم مكريغ هلام دع كيا ًافتاودلرق دنع يتارا ىتارث

 - ىلص ىذلا ةالص دعب نع غلبت ام لثمك ةالص برق نع عمستو

 السرلاو نينا هللا مخه. يذلاو قئالملا ريخاب كيدالا
 الحالو امارح فرعن كالولو ىدملا فرس م كالو ىدهحلا ى

 الكالو اج نمحرلا قلخمملو نئك ناك ام هّللاو ال كالوأو

 | (لسو هيلع هللاىلص ةضرمتلا هنرحح ىف ىلا بهذلا لبودانق كح ىف ةمهم ةدئاف )

 اهامسةلاسر باهولادبع نيدلا جانمامالا هدلو مج سلا ندلا ىنمامالا ىواتف ىف تيأر

 ىلص هيلع مالاسلاو ةالاصلا وةلدبلا و ةلمسلادعبابغ لاق هسدملا ليداق ىلعةلكسلا لي د

 ]1 ىلصىش بيس وهفدن ىلع نمو هنفاناريخ لكنا ملعب هللاناذدعب وهصصودلا و ملسوهللعشللا |

 ايندلا ىف ىلاعت هللا ىلا ىتلمسو وهفهملعى دوما لكى ىدامعا وهللا يناحتلاو لس وهيلعفللا ظ

 ىتلابهذلا ليدانقلا عبب ىفمالكح عق وهنا ىنغلبهنا وه رهاظو ةنطاب عن نمهل كوه ةرخآلاوأ

 ةرامتو اهرامج ىقاه < رصيلههسس ؤمىوقتلا وريخلا ىلع ه ىتلاهةسدقملاهترححم أ

 احضان دح مدقا وه كلذ نم ىدنع ام بنتك نا تدراف مو مه كلذ نميل لصف مرحلا |

 لاق لئاويبا نعىراخسلاثيدحم دنس ىورم#كلاسملا حضوا ن«لالدتسالا ق ن وكل

 عداال؟تمصهدقل لاقف رمح سله لا اذه سلجدقل لاقف ةبكلا ىف ىس ركلا ىلعةسش عم تساجأ
 هياورىثو امهىدتق انارملا مع لاق العش [ثكاسحاص نا تلق هتمسقالا ءاضسال وءا رفصابف

 | ىنءاملعلا لاوقاو ثيدحلا اذهل رط ةدعىسلامامالا قانسمئامهىدتش نا رماه هلا

 لاقمساركوخنس كلذ فلاطاوةضفلاو بهذلا نمابلحو ةمكلالا وما, فرصتئازا وج مدع

 ١ دحسملا ابشل وش و مالسلا وةالصلا لضفاابكا أس لع رحمها رادهش رمثلاةسدملاىلا لمد

 اهيفهضفلاو بهذلا ليدانقلا قملعت ودجاسملا مكح ان ركردقف دجسملااما ةمظعملاةرحملاو ]

 لاحرلا ابلادشتالىتلادحاسملا راسنمزاوحلاب ىل واملسو هيلعهللا لص ىنلادجسم نا اقول

 هللا ىضركلام دنع ةكمدحسسم نم وهبلا دشتلاحرلاتناكناو سدقملاّت دب دحسم نموأ

 امل اضياةكم ليضفتبل وق نم عذم ىلع هتبولواب لاقل نا لمتحم هنااسنقو لاكش الب هنعأ

 | نيرمع ناك كلذلو ملسو هسلع هللا للص ىنلاة رواج نم في رمشلادحسملا اذههب صتخم

 | الا كاذ امو ةكمدجسم ىف كلذ لمض نكي و هيف توصلا عفر نم عن هنعهّللا ىضر باطخلا

 ايه لم اعين ا بجنن اكن آلا هتلماعم بوحو وملسو هبلعهللا لصهللالوسر عم يدالل |



 #2 + ٍِط

 | ةقلطملا توسلا ف ب رض رامسملاو ديوب ريالا عمست اهنع هللا ىض رةشماعتناكو ان رهظا نيب ناك ]أ
 ارقونلاو و مظمتلا نم قحتسي هجولا اذه نث ماسو ياللا ىص هلل لوسراوذؤنال وقتي ظ

 ' لضفا اذه ىدجسسم ىفةالاص ملسو هلع هللأ لص هللالوسرلاقدقو هرغهقحتسالاه اف

 أ هجسملاىف ةالصلاةلبانْلاوةيفنحلا دنعواندنعو مارا دجسملاالا هاوساوفةالص ف لانم أ
 صتخت واهل ةامضفلا هده تدشن له هيلع ناكامع عسواذا اوفلتخاو هنفةالصلانم لضفامارحلا|
 ةراشالل هنعهللا ىضر ىو واس اصتخالاىأ رنحم و لس وهملع هللا لص هنم زف ناكىذلاردقلاب ظ

 5 هدخعسم وهف عسو امهمعسوولهباو صاصتخالا مدع ةعامح ىأ رواده ىدحيسم هَل وّشهنلا !

 ىفناك ملسو هيلعدللا ىلص ىلا دجسم نا ليق دقو هلةشساثةليضفلا كلو عسواذاةكم دحسم ىف أ

 | دازمتهئانس ةقصري ضي مو رمح هيفدازو ائيش هيف ركب وبا وزي واعا رذنيتسىفاءارذ نيعبسهنامحأ|
 راجح نم هدم لعجو صملا ىهوةصقلاو ةشوقنما ةراجسملابهرادج ىنبوةريتك دايز ن يعم

 | لم وهن رشاموةنسدملا ىلعزيزعلا دبع نير مع ةيالوىفديلولا هيفدازمجاسلابهففسو ةشوقنم |
 لس رافانيمثدجس« ىف انام , راينا مورلا كلم ىلا لس رادبل ولاناك وبهذلاءاموياسلاب هفقسأ

 نارمح و ةرامعلا تالا نم اًمشوالامع امطفق نيعبراو اممورنيعبرا وراد فلا نيعب رادملا :

 | موملا وهام ىلع ىدهملا هعس و6 ناعيس وىدحا هنس ىفاف رش : وانأ رحمشل لمح نملوازب ءزملادع

 ا داتعمر مااهيف بهذلا ليدانقلا قيلمتف ةمظعملا ةغرشلاةرجحلااما.هؤاسريغتناورادقملا ف

 | اهوركذي ل دجاسملا ف فالحلا اوركد نيذلاواهريغ نم كلذي ىلو اسلاك شالو نامز نم
 أ ضرألا راطق نم حلاصو ماع نمو لو هيلعّشلا لص ىئادجسمل اوضر عش ملاكاحلا وضرعنالو ظ

 ململا ىفضاق هلك اذ هف كانه ىتلا بهذلا ليدانقلل راكنادحا نم لصح م و ةرايزالاهانادق

 ملا ىلع لد.امايش دجوب ملف هبع رشلاةلدالاءارقتسا عم اهانمدق ىلا ةلدالاعمزاوسحلا

 تلضف ناودحسملاو. هسئمدملف هقالاتم تايساءار واعنم نمو كلدزاوجم مطش نحنفهنم

 ةرجملاو رخ الا كح ريغاهدحا كفهءاهف رشدي زباب صتخم رخآ ل ضفام ةرحملافهمف ةالصلا|
 عسو ملسو هيلع هللا لص ىنلادجسم وهل وحام وةشمئاع تدب ىف فير شلا نفدملا ناكم ىهةف رشلا|
 | ىلع مالسلل سانلاه ف فش ىدلا عضوملا ىف ةصفح: رجحو هيف مسنلاهءاسن رجح تلخداو

 ىف ملس وه بلع هللا ىلص ابق نفد ىتلا ةشئئاعت ةرجحل رواجتتناكو لسوه«بلعدّللا ىلص ىنل
 نم فرشاوه لب دحسسملا مكحلمشيالف نئدملاامادحسملا قتلخد اهلكرحملا كنت داي

 ظ هلاهمحر صامعىضافلا ح6 عاقلا لكن مف رشاوةكمدحسم نم ف رشا ةدصحتسملا ظ

 ه وكس ىفف الخال سو هيلعدلل|ىلص ىنلاءاضعا مضىذلا عضوملان ا كلذ ىلع عامجالا ظ



 « جا
 اة دما نم لضفا كين درع رو ةبانحلاو ةيانخلاو ةضفاشلا دا لوق رم الملا و ءلضفا |

 ا ملفنو ]أ 5

 اهاوأم اكز تكز نيح سفنلاك تنع ا اوقدص دفن منو

او نكامالا نا ضمب ىلع نكامالا صعب ليضف:ىفمالسلا دبع نين. دلا نع خمشلا فشلالاَو
 ظ نامزال

 | ىلا للا ليني م ىلا امهليضفت عج رب وامه, ةمئاق تافصبالامهف عظام زال يواستاهك
 01 هداسع لعدوج ىلاعت هللا امهيف ىذلا ليضفتلا ىنعف هم ركوهنم و هلضف نما م هيف داصأ

 دقو كلذل نوكي دقلوقااناو بسلا لاق نيدلازع خمشلالاقاذك امهمف نيلماعلا رج |ليضفتب

 ني ا يضييب

 | كاردا نعلوقملا رصخسامهنك اسلوهلةبحملا نمهتلادنعهلاموةككدلملاوناوضرلل نوكي |

 || الوادجسم سيلفنالاك لمع لمت سييلو ةنكمالا لضفان وكيأل فيكف «ريغناكمل بلو
 ظ هلامعاو ىح ملسو هيلع هللا ىبص ىلاو ملس و هيلع هللا ىلص ىلا وه لبدجاسملا م هل

 ! امل كردص حرشني ادهم هفاف نحئانلامعاب فئيعضتلا صتخ الف دحا لكن م رثكأ ةفعاضم هف أ

 دحا لكنا ليقاماهدحا نيابتعاب سو هيلع ص ءءاضعا مضام امضفن نم ضاع ىضاَقلا هلاذ [

 ولو ىلامت هللا لاقاو هملع تاكربلا وةمحر لا لزيت ينانلاوهس نم قلخىذلاعضوملاب نفدن]

 | هلناكملااذهف كلذتف رعاذا ٠ هيف لح نم للجال نكلهناذل ناكملل ىسل لضفلا نا املس:

لا ىلعو دجاسملا مس د لع فرشأأ
يداقق قيلع منم نم مزليالو ةرك

 | ( داحاسملاوسهدلا ل

 ]| لضفا شرعلان امو انه عملا, لاقادحا رن وانه اهقيلعت نم عنملا كلا .لوقلا ىلع ىا ةمكاو

 | نوكينابساقف ةمضرالا نكامالا لضنانإكملا اذهكلذك ليدانقهلوحو ةبولعلا نكامألا

 اهقحف ليلقت نكامالا فرشاابمئاكم نا :مرهاوللا فرشانم نوكت نا ىن من و ليد هادف هش ظ

 | ليدنلاو عنلاةيشتلازف اضادوج وم مر حتلا ىضتقملا ىنعملا سلو توقاسلاو بهذلا١
 ش مص املظعتو ناكملا كلذلاماركأ كانه هفقوناف ءاشياك همك فرص هحاسصل كلم نهدلا

 ' ظ هضبق حصن م ضبقبهككم نعج رخواضبإ حصهئادها ىلع رصتقاوهفقم /ناو هيف ةاكزال و فقو

 ١ ههواردب وأ ءادهاواكلمعوا بفقواف ام ءروريص ود !ىف لي دانقلا هده قلعت دعبو

 صيقنابهلازا بيس لصحب و اراعش راص# اجاول دالاىفاهقماعت نكيإلا الاملازازوجم |

او هحاو اهمادتسا ةعكلا# وسك هانمدق اي ام اهتمادا بحبف |
 ظ ةبكلاف٠بجاو ريغاهئادش

 1 قاسحلالاب ةيناثثا و ءانمداقىذلادرا ولا تيدححلل صلب ىل والاامهاح لعد ةفير ثلاةرححللاو

 | نع لسيدي ىدهيو اىفرظن نكأما عري دال نم نك, وءامهتملن امهتملثعب مطقلاب وه



 و
 ىنارلا ركذدت ةوالو امه "رم ليش ناو نيناجسلا نيذهي ىق قلت لهايت ىف رنا عش راهمك ْ
 ألح زدت ناب عدل لها لعاذكي قدصتسنارذنول هناء ريغو بي ذهتلا بحاص نع
 1 مق حمام ىلعدنم عمتجم امناف ناحر جم فورعملاربقلا ىلا هلمب رذنبام ليقلاا ده نم ولاقإ

 : ناك اذاهنا كشالوهملع رذدلالزاف كلذ ىضنقا ف رعلان ا ىبع لمع اذهو نيمولعم ةعامج ىلع
 هلال رذتاحصبالاهدحا نيهجو فالخشهف ىرجنا رهظمف ف رع نكي ناو هلغ لح فرع
 | ىلعو رمخلاباروهشم ناكأذاحصي ينال او ةغرشلاةرجحلاو ة ةمكلا الخ عرشلاهل دهشب م
 | نالطب ىدنعبرقالا وملعاهللاو اهادمّسالوهب ةصاخلا هللاصم ف قرصي نا ىنتضاذه
 | جرخ نم ناواهل عرشلا ةداهشمدعل ةنالثادجاسملا و ةفرشلاةرجحلاوةمكلا ىوساملرذللا
 ]| دلاودب تصتخاو اهلا فرص اهاهج نم ةهجىق هفرص فرعلا ىضنقاو امن ءىن نع هلام نم
 || ملظندلا لاق همظن نما رشع عبس هلاسرلا هذه رخآ ىف ركذو راصتخاب ىهنما ملعا ى ام

 ظ ناك ىلاعت هلوق ريسفت ىلع مالكلاىف ةئامعبسو نينالثو عبس ةنسىف اهم ل والا رشعد حالا!
 اوت مالو لأ ل وسر "نع ا وفلحس نأ باَرْغآل نم "لل وخ'نمو ةسدملا لخالأ| ٠

 ىموةلاسرلاءذههفمل أت نيح ةريخالاةعسلادازو هيف نع سينا | ظ
 سلا ىلعا ىدل ىلا سفن

 امللقوكلنع سفنلاظولظح كرئاو
 هملم لك هيمحاو ىدرلا ىدرن

 العلا ىت كحورب دعصي ىلَش نا
 ىملا لك ىف نيضر ام نيرو
 اهب ىلنحم ةميظب ىججرت وا
 ةيدف ينوكحت ال ىتح نا ام
 الو ريخ هدعب كلمبح ىتام

 انالا اذه هء اسحب دمحُ

 ارهاظ ضب هللا نيد موو
 ىداتفب نأ دم نبدب معا
 ااهريخو عاقللا ىلعا هرقلو

 اهليزتو ىرلا باط ةسطف
 3 اهدحسمو اهرامع ىدف'

 سن أو بئاوتلا لك ىف هعبناف
 ضال اذه سنن نع ىغر ال
 سؤباب تصصخ اذا تدعس دقلف
 سدنسلا باي ىلع ماركلا دس

 سدقم كململا دنع دعقم يقف

 ىسارو هجر رحا رخدو

 سلم. لوه لكس ىف دمحم
 سضنالاعسمج هفلخت تام نا

 ىسدنحلا مالظلا قدس حمس و 5

 سحنالا نيعللا سيلبا طيغ ىف
 سسخأو خا .ايكاسفنس نوها
 سسؤم لجأ ىوقتلا ىلع رق
 سدقم داو لكىف ىرق زا
 ىسن ات هبولا لك فد ىوحا

 ْ نيرادلا ءداعس 4



» 1 

 سخمالا لقالا ملا كاذ ىف قشاشح“ عبس ىلع نوه ىلا

 سبلم فرشا قرلا كاش رخف ىلإ ناكو تعب سمنلا عس زاحول

 سرخا وا قطان قئالخلا ددع ةعقنقد لكح هللا هلع لص

 [ةفيملا هفقاوموهنطارموةغرمشلا هراثآ هيؤردنع ماسو هملع هللا ىلص هملعةالصلا (اهنمو)

 ترم املكلوقناهتعدللا ىضرءامسا عمسي ناكحدنا ءاهساىلوم هللادبع نمف اهريغو ردك

 هاورثيدحلا ىئاقحلا نافخ نحتو ااه هعمانلزت دقلدهل وسر ىلعهللا لص وجحلاب |

 قتمدقت ةرثكث يداحاهمف مف وءاعدلا دنع ملس و هيلع هللا ىبص هيلعةالصلا (اهنم و)* ىراخسللا

 يلركذ لاق هسنع هبا ىض رباطخلا نبرمع نعف ثلاثلا بالاىف تمدقتراثا ةدعوىناثلاب الا[

 ملصو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ىلصيإ ىتحءىنش : هسنم دعصيال ض رالاوءامسلانيب نوكيءاعدلا نا

 ا فق ضا,بعىضاقلاو ىمليدلاو ىدحاولاوىدمرتلا ًاضاءاورو هن ,وهارن قاحساءاورا

 | اذه لثم نال عوقرملا مكحدمكحنانهالغلاو ىواخسلا ظفاحلالاق ةبراقتم ظافلايءامشلا |

 ىضرس اع ناانعو#«لوصالاو تيدا ةمئا نم هعاضهن حرص ميرا لبق نملاشال

 ناف ملسو هيلع هللا لص نا ىلعةالصلا كب اعد ىف لمحافهللات وعد اذالاق اميزعهللا ظ

 اد وعس نأ نعو# ىحابلاهح رحاضعب دريواضعب لش نأ نم م أ هللأو َهِل وقم هملعةالصلا

 وهام هملعءالاوىلاعت هحدمأ ًادلف ائيمّسالأبنامدحادا را اذا لاقهنءهللاوضر

 هاور بحسن وأ ممجحتس ناردجاهناف دعب لس مس و هيلع هللا لص ىبنلا ىلع ىلا صب مث هلهها

 ىتناىلع لمنال ةوعد نمامرسملا نيدسس لاق ون حمحصلا لاحر هلاحروهريغو يتاريطلا

 أ لاق و#ىضاقلا ل عامساءاور ضرالا و ءاهسلا نيب ةقلعم تناكألا ايفملسوهبلعهللا ىلص |

 قفاو نافتاقواو بابساو ةحنحاو ناكرا ءاعدلللاق ءاطعزنا نعاس ورىوانخسلا

 حجتا هءاسساقفاوناوزافهتقاوم قفاوناوءامسلاىف راط هتحنجا قفاوناو ىوقهناكرا |

 هتحجاو نحو نعهللأب بلقلا قاعتو عوشملاو هناستسالاو هقرلاوىلقلا .روضحمت كر اؤ

 ٠ رخا وهلوا قعل# ملس وهنلعدللا ىلصىلا ىلعةالصلاهءاساو راحسالاهّقا ومو ىدصلا]

 هللا ىلسص ىبلا ىلع ةالصلاب ادبلف هحاح هللا لاسينادارانم ىنارادلاناباس وبا لاقو

 لش هللا ناف ماسو لع هللا لص ثا ىلع ةالصلاب متحسلو هتجاح لاسيلو ملسو هيلع ٍْ

 | توعدامهموىنيلقالا لاق وده ىريمللاهجرخل امام دربنا نم مركاوهو نيئالصلا]

 ظ كناعد لوا ته سلع كنالص لعجاودمجلا كسن ىلع ة ةالصلاديمحتلاب ١ ارياف كما

 عئريو باس ءاءداذنوك كذب هرخافم سلاف هملعك انيرشناو هرخآو كمسواو



 « و
 ط رش نم ىواضملا ىضاقلالاقو#«املسن سو هنلعدللا لص ٍباجحلاهنبو كسب

 عسفشب لس وتبوهندل ينل زلا بجونامع ةحاحملا طل قدهنم لٌّوسملا ىلا ب رقت نا لئاسلا

 دقق ةلبسولا لبقلا وسلا ض رعنش ةباجالاب قحاو فاعسالا ىف عمطان وكيل «دب نيبدلإ|
 ىتا نمنالءاعدلا ىلع ملسو هيلع هللا لص ىنلا ل عةالصلامدقتامنا هريغلاق وو لجمتسا]
 | لسو هيلع هللا بص ىلا وهىلات هللا صاوخ صخا وهتصاخلةفحتلا نمهل دءالكلملاباب |
 هللأ ىقسدلعت ةالصلان ال ةياح الا ىلا ب رق ءاعدلا لعاهم ده نال وهيلع :الصلاه تفحم د

 لوا هّساح أ دعب مركلانال ب اجتسي نا جرب باحتسملا داعي ءاعدلافةباجتسم لسو هي هلع أل
 هفاكلقخو ملعا فينلا جبملا هءاتك ىف ىماتكلا 5 ونا خيشلا لاق وهايقاب دربال تالوكسملا '
 ىلع هتيلكب لش و هسا وح عمتجنا سانلا نعالزمءمةولخ ىف سلجنااهنابادأ ىعادلانا | ْ

 : لدلا راهظا نم هيفاملسأرلا رس اح لئاح ضرالا نب وهشب سل ةلقلا لا بقتسم ءاعدلا

 ىلا مهرصب عفرنعماوقا نيتك لس وهملعهللا ٍلصهلوقل هرصب ضغيناوةنكسملاوأ]
 ىلع ةالصلاو ىلامت هيلع ءانلا ودخل أ ًادبسناو مهراصبا نفطختلوا ءاعدلادنعءامسلا |
 لا لاس نا مدحادا رأ | اذا لاقدنا هنع لا ىف رد رعسم نءأ نمف لس و هيلع هللا ىلص هللا ل وسرأل
 2 زرحاهباف لاسي ملسو هيلع هللا لص ىلا ىلع لصيم هلها وهام هملع ءانثلاو هحدعأدبلفأل
 |١ هلع ءانثلاو هلال ءامدلا ءادتنا باحتتسا ىلع ءاململا عما ىوونلا لاق حجتينا|

 0 كلزكص ناك اذاو .امهياقلا معكاذكو ماسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىف !عدالصلا مثىلاعت

 ص نورخأتملا لاق ًآضبا ىوولا لاق و*ةياحالل عرمما هناف ىلضفالاب كلذ نم تالف
 أ دسحتلا لاجاب وا ديلا عماجمم ىلاصت هللا ندمحيل ناسلا فلاحومل نييئاس رخلاانءاصما
 ةصقن ىاوب عمو هددزم ىثاكلو «مم:ىفاويادح ةادملا ل وش نا هنري هضرطف |

 امركشىدؤي ءانعمو همعندي زمىواسيى ا هرخ ا فدز زم ىف اكو هعم لصحتتاهمقالب
 لوس نأ هنميىهش رطف الان سحا هللا ىلع نينثآ فلح ولا ولااقو٠ناسحالاو معلا نم داز
 ىض رح دملا كلف ءرخآ ىف ميضعب دازو كاسفن ىلع تينلا تناك ابلع ان ىصحاالا

 لواىفدازوهمظعاوءا_تلالجأب هللا ىلع ننال فلح نمسف ةلثسملا ىلوتملاهمعسوبا روصو
 بسكب ىنتلغش برايم دا لاق لاقرضنلا نيد نعراقلارصنا با نعو + كناحبسر كذا
 انالث لف تحصا اذامداايهللاىل اعتهّللا حواف حببسنلا ودمللا عماجت هيف ايش ىنملمف ىد
 معما<كلذف هديزم ىفاكبو همن ىفاوب اد نيم املاب را دمت! الث لسقف تيما اذاو
 نمءاململا نم ناف ماسو هلع هلل لسوت ىلع ةاللصلااماواذهدمب ىماتكلا لاق حسبسنلا |



 عع '
 177 وق وق وهو يناوطلاءاورشس فحم لدتساو» رخآ و هطسوو اعدل رافاسم وجوبا ش
 | (اهمو )هرخآو هشطسو وءاعدلا لوا ىف ين ولعجا بكارل امدقكينولعجتال لسوهبلعتللا |
 أ هنعهللاىضرةريرهىبا نعىتبملا ىودن رقلا م دنعهسو هيلعهللا ىل 20 لصلا أ

 | هللا ىلص ىلا ىلع ى لص وبرأا دمحونآرقلا ارق نم ملسو هيلع هللا ىص هللال وسر لاق لاق |

 " نارقلا لئاضف قداود يبان اىورو ٠هناظم نمريخلا بلط دقفدب ررفغسا و ملسوهيلعأ
 | لحم لحلا اذه زنارانا تدروو ٠ ةباجتسم ةوعدهلف نا رقلا مخ نملاةهنادوعسم نبا نعأ

 | دححا نم نارقلامخ لحنا نيناذاو باجتسي ءاعدلاوةمحرلا لزنتنأ رقلا محد وداعد |
 || لسو هيلع لا ىلص ىلا ىلع ةالصلا نطا وم دك نم وهف ةباجحالاب اهقحاوءاعدلاعضاوم,

 !| ثن دحر خخدعب نابحنبا لاق ثيدحلا ةءارق دنع سو هيلع هللا لص هيلع ةالصلا بسد
 | موديلا بسلا لوسر ساتاىلوانإ ةالص "لع ىربكا هماسقلا موب يبس انلا ىلوانأ
 | لقبك لا و٠ مهنم لس و هيلع هللا ىبص ىبنلا لغةالص نك 1 ةمالا ىف سيلذا ثيدحلا باصحا
 ؟ ىلا ىلعةالسصلا نمدح أل ف رعب الهه الراب ' الاةاوراسمصتخل ةفيرشةبقنم هذه ممنولا الإ

 1 ىحاصل 50 مواىروتا نايفسلاة و٠ ركصذو يسن ىف ةءاصملاهذهلام ملسو هيلع هللا ىلص 1
 ]| ىفهمسا مادام هملع لصيهناف كل سو هلع هللا لص ىنلا ىلعةالاصلا !!ال1ّة راف ثيدحلا '

 1 ىلا ىلع نواصب مهمالث يدل باصحال ةمس ةممظعة راشد ث يد ا اذه ىقهريغلاقو ٠ ب باتكلا8

 0 كلدل وةالص سانلا ردك مهف ةباتكلا و ةءارقلا ادنعوال مور :اهمالعف والوق اسو هيلع هللا ىلص

 أ نينيلاوالاقو.ةست هده لع دجحلاةءاملعلا قرف راس نيبنمابقللاءذياوصتخا

 ةإيضفلاهذهممهلعهمعن هللا متادقو ىرسشنلا هذه لا مهرثك ثيدحلا لها يلف رك اسع
 | ىلاةمانقامونةلسسو هلا ءاشنا مهبرقاو لسوهيلع هللا ىلص ميش سانا ىلوا مهتاف ىركلا

 | ىفتاقوألا ماظعم ق هملعمالسلاو ة »حاصلا نوددجت و هسو هرط ىثم نورا افهلوسر

 مه راعش ملسو هيلع هلل ىلص هيلع اتلاف ميسو ردو مضر اعم وميتدحتو ميتا ركاذم سلام ْ

 | صوصندنعف وقولاع نم مهلا عم مهراثآ نسحم ةعبف رلاءرأت * اله رمشن نييسحعتس و مهران دوا

 | ءاشنزامه وراه سمشا 6و رسثاىأآ رلاليل لظااذا ىف ىتلاران الا راثإ ءافقاو راخالا

 ينأرحلاةبورعوب!ناكوه ايما لاق ادبعهللا مجرب و مهعمو بم هللا لعجةيجانلاةقرفلاّللا |
 | ناكو كل ذ نيس "و لاسو هيلع هللا ىِلَص ىنثا ىلع فسمب دوالا ثيداحالاهملعأ رشادحاكرتيال |

 ا ةرخالاىفةنحلا ممن ينادلا ىف ملسو هَسيلع هللا ىلص ىلا ىلعت الصلاة زك ثيدملاةكرلوق

 يس وهيلعلا ةاىلسىنا ىلع هالصلاال وللاق « هيأ هيئات نعو#ىلاعت هللا هللا ءاشنا

 مو
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 ١ هللاقفمالاسلاهملع ىلا أرضخ ل جر َوللاقدغا نا ىدب والا نسا يبا نع وه تثدح 1

 | ةالصلا لضفاورضحلا لاق هيلعةالاصلاو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عابتا لام الا لضفا
 ًاديدش همف بغرباتكلا فبتكيو ناسللاب ركذهئالماوه ث دحر مشن دنع كامهيلع |
 ! ايندلاو ن.دلا ىف اعفناهرثكأ واهلضفاو مواملالررالاةدهازلادمحا يبا نعوهأ ريثكدحرشو |
 | اهناف هللعئالصلا ة رثكنماهمضامل سو هيلع هللا ىلص هللا وسر ثيداحا هللا با تكدعب |

 ا ىبص هيلع ةالصلا(اهنمو) ىممتلاهاور لضفور بوريس ل كا ابفدجم نيتاسلاو ضايراكص
 ' لاق لاق هنع هللا ىضرةربرهيبا نع ناحن.اىور فئيرمشللا هسا ةياتك دنع ملسو هيلع هللا ظ

 | ىمسامادامهل رفغتست ةكئالملالزثإ با تك ىف ىلع لص نم لسو هيلع هللا لص هللا لوسر |

 ( قداصلا دم نبرفعج نعو#يناثكلابالا قىرخا ثيداحا عممدظت دقو باتكلاكاذىف |
 ظ ظ احاوروةودغةكئالملا هيلع اصب اك ىف لس و هلع هللا لصهللال وسر ىلع لص نم لاق

 | ظفاح ناىتش وحالصلان الاقوهبا تكلا ىفملسو هيلع اللا ىص هللا لوسر مسا مادام |
 ر ركسحت نم ماس الوهركد دنع لتس و هيلع لل ىلص هللا لوس رىلع ميلسنلاو ةالصلابتك ىلع

 لفغانم ووهستكو ثيردحلا ةباطاهلجت قلاداوفلا رك ١نم كاذناةهرركتدنعكاذ

 دبقسال كل ززفد و رم الك الهتشمءاعد وهف كلذ نم هدكسصي ام وامظعا ظحمرحكلد '

 هسمسا ركذدنع ىلاعتهللا لعءانتاىفرمالااذكهو لصالا فام ىلعهف رستم الوةياورلاب

 أ ةروص ةصوقنم اهتكينا نيصقنارلاٍسلا فبنتجيل و لاق من ىلاعتونلراستو لجو نعوحت
 علصةروصنوبتكف ماوعلاوةسهجلاو ىلاسكلا ضعب هلعغ 6كلذوحم وا نيف رحم اهبلا ًازمآر ظ

 أ مل ءا ملس واببف بتكححوال ناب نعمدص وقنمابتكي ناىتانلاو ملسو هيلع هللا لص نعالدب

 الصلاة باتكب ابحتسا تملعاذا همدنن هصنامى رضمخلا يطقلل ملثملاءاوللا باتك ىفتيأر
 | ناكنا هنا ملعاف هنعلقس ام وهمالكو همساةباتكدنع ملسو هيلع للا لص تلا لع مالسلاو ||

 الف هلصاىناب وتكم نكحي ناو هي ظفلتلامضاوف خيشلا لصاوا عاملا لص! ىتاتساث كلذ
 أ حالصلاناهركذ هنو ريمالكآلهتبش ءاعدو ءانثدلال كلذو هتكيوهب ظفلتس لب ًاضياهديقَسس :
 | لاف ملستلا وةالصلا لا فغا نم ىلاعت هللا همحر لينحن يدا طخ ىدجو اماماوهريغو |
 ىر ناكها هبسلمل ءالصلانالاق نيمدقتملاة مالا نمد ريغهفلاخ دقىدادغلا سطخلا 1

 ىنغلبو بيطخلا لاق ةاورلا نم هتوف نم عسمح احلا صتاهءلعزعوةياورلاب كلذفدسقتلا |
 هلعفام ىلا دملا دقدنءالامدقو ًاطخالاظفل ملسوهملع هللا لص ىنلا ىلع ىلصيناكهنا |
 رك ذاذاولاةتاياورلاولوصالا مستناهملا لمتىذلاو مارتقالا فلات ةدمحامامألا )

 ا
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 عفربنوك نم كلذ علدم ةنمر فيا هحصينا نيت لصالا ىف ن وكت نا ريغ نمًلففل ةالصلا
 قيتدناهلاق اذكههريغ نعالاحال ىلسملاوههلا هبلاغ ىونبوباتكلا قر لغلا نعهسأر

 هيلعةالصلاةبتكل تي ؤر ةحلاص تامانماتس وردقو ملعملا ءاوللا ةرابعت هنا ملعاهللاودسلا

 ظفاحلا لاقو © ىلامت هللادمحر ملعملا ءاوللا بحاص مالكص ىهتنا سو هيلعّللا ىلص

 نممذو باوتانمهمش امو ملسو هيلع هللا لص همسا ةباتك. دنعهلع ةالصلااماوىواخسلا

 همسات بتكح امهموكلانب هيلع ةالصلاطخ كلذكف كالسلب هيلع قصت مهنا ملعاف هلفغا

 ةاورو راثالا عاب اهمزوش ةايضقهذهو باول مظعا هيكل ناف باك فيرغلا
 ةالسصلابتاكلا رركينا ململا لها ب حتسادسقو ةئمنم اهلامف ةنسلا ةامحوراضخالا

 تءمسلاف نان هللادعنع ىرغلا ىورو هتك املكماسو هيلع هللا ىلصىنلا ىلع

 لكى ملسو هيلع للا ىلص ىبثا ىلع ةالسصاااذكرئام نالو قب ىجدملا نيىلعو ىربنمااسابع
 أ تمداقتدقو هلا عجرئتح ثيدح لك باتكلا ضيدق انلحعامرو هاشيسثيدح

 (اهنمو) «فئاطللا باب ىف ملس وهيلعهللا ىلص هللال وسر ىلع ةالصلاةب اكل ضف ىف ئارمةدع

 ]| دنعبحتس ةضورلادباوؤىفىووتلائاشفلاة باتكم دنع ملس وهملعهّللا لص هع اللص

 هللا لص ىنلا ىلع ىلص مدمج وىملاعت هللا ىمسيو ناطشلانم ذسعتسنا ءاتفالا دارا

 نم ةدقعللحا وىرماىلرسوى ردصٍي مرش ابرهللابالا ةوقالو لوح الل وه وسو هيلعإ

 هللا لوس رىبعةالسصلاو ادم واءاعدلا لمفمنادق لئاسلاناكا ذا ولات © ىلوقاوبقن ىناسل

 ىثهلاق كلزب ير اح ةداملانافهطخم كلذ ىنفملا قسم أ ءاتفتسالا رخآ ىف لس وهملع نا بأ

 ىسوم وبأ ىورلاب ىذء الك لك حاستتف ا دنغملاس و هملع هللا لص هملع ةاللصلا (اهنم و) ٠ كلاسملا

 ظ لكس ملسو هسلع هللأ لص هللا لوسر لاق لاو هسنءهللاىضرةر رهيبأ نع ىدمملا

 (اهمو) ٠ ةكرب لكن مق وحم مطقا وهف ىلع ةالسصلابو هيأ دسف هيفرىلاعت هللا ركذءالمالك

 نع ىعينلاى ورحلات هلاركذل هيف عمتجم عسضوم لكيفملسو هيلع هلا لص هيلعةالسصلا
 ضعبل مهضعب لاقركذلا قلحماو رماذاةكتالملا نم ةراسسلل نالاق هنعهللا ىضرةربره يبل

 ىتح مهعمأ وص ملسو هيلع هللا لص ىبنلاىلعاواصاذاف مهئاعدىلعاونا موقلاعداذاف اودمقا

 يناكابابلا فمدقدقو مه اروفنم نوعجربءال وف و ضعل مهضعب لوف مئاوعرف
 مايقتدا رادنع ملسو هيلع هللا لص هماعة اللص (أبْم و) ٠ ىنعملا اذهىف ى رخاثيداحا عم

 املسو هسملع هلل! لص هللال وسر لاق لاق هنعهللا ىضر ةرب ره ينأ نع مهعامجا دعب موقلا

 ميلعن او الا سو هيلعهَّللا لص ىنثا ىلع هيفاواصي وللا هنفاو رك ز.ملادمقمموق دمق
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 بالا يف مدّش دقو حصت دارساب دحإ ءاور ةينملا اولخر ناو همامقلا موب ةرعسحم

 «اقلدع ملس و هيلع هذا ىل ص هيلع ةاللصلا(ابمو) ٠ كلدله سالم هلام ه ريغ حم يناثلا

 نيدعنم املاق ملسو هلع هللا ىلصىنلا نعهنع هللا ىضر سنا نع مهكاصتوناوخالا]

 0 الا ملسو هسيلع هللا ىلص ىلاىلع ناملصي و ناحل اصتف نامقتلب لجو نع هللا ف نيباحتتم 0

 | ىلع وف و نامفس نب نسحلاءاوررخانامو اهنممدقنامامهبونذ امهر فغي ىتحاقرفشإ :

 (ايسو) .باتكلا اده نم عيارلا 9يبناشا بايلا ىف مدشت دقو اعمحأ مو دلسم يب ىلص وملا

 ةمحدياوف تركز دق وبورك ودادشلاوءومحلا دنع ملسو هلع هللا ىلص هيلع ةالاصلا

 ه سلعة الاصلا(ابنم و٠٠ ملس و هيلع تلا فص ىتتا ىلع ةالصلادباوف باب ىفةمهم ثيداحاو

 ةرمسؤ راح ثيدحمي ماقتوهعوقو فوخو رقفلاءامل ا دنع ملسو هيلع هللا ىلص
 عوق ودلع ملس وهيلع هللا ند هملع ةالاصلا ابئمر) « يناثةبابلا ىف ممنوبا هاو رىذلا

 | ةراكن اءريسخا نيملاصلا نمالجرزا دوربي سلغخ نا نعةلجح يبا نا ركذ ن وعاطلا
 لوصلاب كل دنس قلت ةلحح يبانالاق نؤعالملا اعادت م اسوهبلع دللا لص ىللاىلع ةالصلا

 | هلاو ةالصعل الاسمملا تايقيك باي ىف: روكدملاهناللص رخ ما ىلادمت ىلع لص ىهللا نبح ل كىف لوقا اناف

 ىلسىت اىأررخا 1 ناو٠ كلمه وكم اذا قباسلاثب دا فس ع لاى بس رشي كة لدتا

 | دومتانا مهللا : ءاعدلا اذ وعر, ناهيصافالاذ ذان وعاطلاةزثك هلااكش وءانملا ىف سو هيلع هللا

 ام ريكا للا ريكا لياريكا هيلا دلو لاو لهالا ولاملاو سفنلا ف١ اللا مظع و ن وعاطلا و نعطلا نم كد

 ظ تعفش م مهلا ركل هللا ريك هللا ريك (هللا رفغت ىنحانس ون ذ ددع ربكا هللا ريكا هللا ريكا هلم رذحت و فاحت

 دعب يناللعسقلا لاق نينحارلا محرااي انس ون طءانكل مالفانل زانمانست رم وانهم افانمف سب
 ءاململا ضعي طبخ هسا راممةءارقلا | نسحن ال نماهلم حو مون لك نوعآ 8

 ناحسسدب و ريخ٠ ىبث لكرهق وهنالطلس« ىث *” له الع نم ناحس س ناد د ولع قوه واللع نم ناحبس

 ا [نسايس وانض راقلا 1١ قلاخ وهام وهللا قلخامددع هَللاَناخ سس هاوسدحالا نعال و هريغهلاالىدلا

 | لزايفاضس فطلا ل زملافطل اي مظعلا ىلعلاىلا مومقلا ىلا وهالا لا ال هللا اسادعا رم انعمفدا

 ءالبلا يلفعون وعاطعلاو نعطلا نم كيذ وعن نا مهللا او فنك هلىقاي دمص ىجح لزت مل فيطل كلنا
 | دمج اة دسس ىلع هللا ىبصو ريكا هللاربكأ هللاربكأ هللادلولاو لهالاو لام او سفنلاىف
 دلاخ خلا مظعالا ذاتسالل ةاضاف ةفسص تامفكلا بلبىف اضيايئانو* ملسو هس وهلا ىلعو

 صضرم نم ءافشلا ب لط دنع ملسو هب هملع هللا ىلص هيلعةالصلا (اهمو) ملاعتهللاهمحر ىدششتقنلا

 زدلا يحاص لاق ءىرب وهو مبل اداملسو هيلع هلأ لص هملع ةالسلا (ابسو) هوحمو

 من دالاس امم واذه
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 ( همطقيرماف ةقرسسلاب لج وع لسو هيلعّللا لص ىنلادنعاودبمش ةعاصج ناىور ملظشلا |

 | ىلص ىنناىلع يتالصب لاف توج مهل ليقف» ومطقتال لما اص: المح قورسملا ناكوأأ

 | ايندلا باذع نمت وجمرسو هيلع هللا ىلص ىنلا هللا قف ةرمةلام مون لكف ملسو هيلع هللا

 | ماسو هيلع هللا بص هيلع ةالصلاابّموز هدس الب لاوكشب ناءاو راذححص وةرخآآلاو]

 : لمح اهملع ىفم ىتلاةالاسصلا نطاوم نم وىلا#ئهللا همح رضاع ىضاقلال اق لئاسرلا ىف ]

 | ةلمسبلا دعب بتكيامو لئاسرلا ىف لس و هيلع هللا لص ىبلا ىلعةالسصلا اهو رك 4 وةمالا
 ١ ضرالا راطقا ىف سانلا لمع هءىضف مئاهىب هيالودنعتدحاولوالا ردصلا ىفاذه نكب مو |

 | لزت ل باتك ىف ىلع لص نم لسو هيلع هللا ىبصلاقواضيا باتكحلا# منن نم مهمو
 / عسبرلا يبا ظفاحلا ءافتك الا ىفو هدا باتكلا كلذ ىمسا مادامدل رثغتست ةكنالملا |

 1 هللا مس ميلس ىب ىلع هإماع رخاح ن ةفياخ ىلا بتك هنع هللا ىضر ركب ابا نا ىعالكلا )

 ٠ ماللس رجاحنب هفلخ ىلا ماسو هملع هللا ىلص هللا لوسر ةفشخ ركب يبا نم ميحرلا نمحرلا

 ]1لسو هملع هللا بص هلوسر دم ىلع ٍلصن نادل اساود ريغدلا ال ىدلا هللا كالادمحا يناف كلع

 مل دقو بنذلا بقع ملسو ةيلعهللا ىلص هملع ةاللصلا (ابنم و ) . باتكلا رخآ ىلا دعب اما ْ

 | ثيدمح ىف ملسو هيلع هللا ىلصهل وقام يناثابابلا ىف ثيداحا ةدع ىنعملا اذهىف مدن |
 : دن ةرره يبا ثيدحو مك ةرافك ىلع ةالاصلا ناذ ىلع اولص مصاعيا نإ دنع ىنا |

 ]| ناب راخالا تيدا اذه ىف مققلا نبالاق كل ةاكز مكتالص ناف ىلع اولص خشلا نا

 | :راهطلاو ةكربلاو ءاهلا نمضتت ةاكزلاو ماس وهسلع هللا ىلص هلع ىلصملل ةاكز ةالصلا!

 ةالصلا نا ناشدحلا نمضتف لاق ينذلا وحم نمضتت صو ةرافكابا همف هلق ىذلاو |

 ] اهنالامكىف ةدايزلاو ءالا اهم تبشسو اهلئاذر نم سفناةراهط لصحت ملسو هيلع هللا ىبذ هيلع أ

 | ىتا ىلع ةالصلاب الا لامك لهنا لمف سفنلا لامك عجرب نب رمالا نيذه ىلاو لاق اهلئاضفو :

 | .نيتولحلا نم هاوس نم لكىلع هعدقتو هتعباتمو هتبحم مزاول نم ىه ىلا سو هيلعّللا ىلصأأ
 | هللا ىلص هلوق نم هه لئاقلا هطبشتسا عسيبلا دنع لسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ( امو )

 | وهف ىلع ةالصلا مثّللا ركذ هنفادس اللاب ىذرما لك ت اياورلا ىدحاىف ملسو هيلعإ

 | ءريسفت ىف ىطرقلا لاق عرزلا داسلع سوه بيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا انممو ٠ عطقا 1

 ةي آلا نوت رحت امممسي أرق آ هلوق دعب لوش نأ ضرالا ىف رذبلا تلي نم لكل بحتسلا|
 | انج وه رم انقزراودم لا ىلعو دمح ىلع لص مهللا غلملاو تدنملاو عرازلا هللا لبأ

 نم عرزلا كلذل نامالوقلا اذه نا لاّشو لاق نب ركاشلا نم كمسنال انلعجاو هررضأ

 عسا
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 : ذك دجوف برجو ةّق نم ءانعمس كلذ ريغو دارملاو دودلانم تاف آلا ميج ظ

 ةدبافلا : وهلعدللا ىلص ىللا ىلعةالصلا اوف باب ىف ىنعملا اذهىف يتايوىتالطسقلادلاق |!

 هجدلا دنع لسو ههسلع هللا ىص هيلع ةالصلا (ابمو) + هريسفىف ىطرقلا نع ةلوقنملا ظ

 | هللا همحرىفاشلا لاذ ىبسلل ران آلاو شلا هف رعم باتكح ىف نآرف ينالطسقاا لاق

 ءركأ ال و ريخ ةدايزلاف ىلا هللاركد نم ايش كلذدسب داز ناف هلامس ةحذلا ىلع ةسسنلاو
 ةالصلا رثكي نامحاو هل هسحا لب هللال وسر ىلع هللا بصل وس نا ةحيبذلا ىلعهتمسن عم ظ

 نمحرلا دبع يدح رك دو ىلاعت هللا ءاشنااهلاق نم ابملع رجؤي هل ةداسغو هللا اناماهيلعإ

 هللا نع يري افمالاسلا هسملع ليربج بقل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعف وعنا

 امهمحر كلامو ةفينح يبا باصحسا كلذركلأو هيلع تيلص يلع ىلص نم لاف هنا ىلا عنا

 هناالا ىرضيخلا بطقلل ملعملا ءاوللا باتكىف هوحمو ينالطسقلا مالك ىهنلا يلاعت للا
 بهاذملا دنع ةلثسملاهذهىف الخلا لصفومالا نع ةروكذملا ىبفاشلامامالا ةرامع لقن |

 ىوس منع هللا ىض ر دما مامالاو كلامو هفيح يبا بامكادنع ةهازكلا هلصاح وهعبرالا 8

 1 + بلعةالصلا (اهنمو) ٠ اهبابحتساب لاق هناق دمحأ مامالا باتا نم ًالقاش ن قحسايبا

 هللا ىلصىنلا نع هلع هللا وضر ىردحلا ديعس ينأ نع ساظتلا دنع ملسو هبلع هللا ىلص ظ

 ىلصو لاح نم ناكام لاح لكحص ىلع هلل دمحلا لاف سطع نملاق ملسوهبلعإ
 | رفغا مهللا لو ًاراط رسيالا هرخنم نم هللا جرخا هّس لها ىلعو دمجىلع هللا

 ىمومونا بابجحتسالا ىلا بهز دقو سودرفلا هنسم ىت ىمليدلاءاورايهلئاقلا

 هيلع هللاىلص هلع ةالصلا بحتسن الاولاقو نورخا مهعزانو ةعامج ىف ىدملا |

 محملا ءاوللا ةراعو ءافنلا كلاس ىقهلاق هدحو دمح عوضوم'و عهاماو قعاطملا دنع ملسو ظ

 ةلدمحلاو ساطعلا دعي ملسوهيلع هلا ىلص ىتا ىلع ةالصلاف ءاملعلا فلتخا دق هنا ملعا |

 ا اوادتساونورخا و ىدسملا ىسوم وباو ىتييبلا مهم دما عم اهنابحتسا ىلاموقهذفإ

 هللاهعا سدح رافصلا تادعوبا اننا دمقفلا رهاط ونا اربخا لاق بسلا ىورامم كلدل ظ

 سطع لاق معفان نع قتحسأ يبأ نع ريهزاضسدح ىدسالا داز نداعاندحدمحاناإ

 لسو هيلع هللا ىبص ىلا ىلع تيلص هللا تدم ثمح الاه تلح دل لاَقف رمح نا دنع لجز ظ

 هركذ عرشب مو هدحوهللادمج عضوم وهام اوانه ةاللصلا ىحتست ال نورخا لاقو ظ

 نطوم لكلف هللا ىلا هحاو لامعالا لضفا نم ناك ناو ساطعلادنع ملس وهيلعهللا لص

 دوحسلاو عوكصرلا ىف هيلعةالصلا عرست الا هيف هماقم هريغ موشن ال هصخم ركذ |

  نيرادلا ةداعس 0
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 ظ قاورك ذي ال اعوفرم ديز نب محرلا دع ثيدح نم مدقت امي كذل اوادتساو اهربغو

ىوردقو هفعض ناس مدسقو ساطعلا دنعو حمذلا دنعو ماءطلا ةمسست دنع ثالث دنع
 

امريسغو يناربطلاو ىذمرتلا ىورف نولوالا هنع ءاور ىذلا فلاختام رمع نبا نع
 

 هللال وسر ىلع مالسلاو هلل دمحلا لاف رمع نبأ بنج ىلا سطع الجر نأع فان ثيدج نم

 دما لوقت ناانملع ملسوهيلع هللا ىلصّللا لوسر الع اذكه سل رمع نا لاقف

 ]| ها خص نب دايز تيد نماالا هفرعن ال يبرم يديح ىذمرتلا لاق لاح لاك ىلع هلل

 نب دهسعس نع ٍلسم نب ديلولا قيرط نم يناربطلا هجرخا هجولا اذه ريغ نم ءاح دقوأل

 | ٠ملعلا ءاوللا ةرابع تهتنا ملعا هللاو ءركذف فان نع ىسوم نب نابلس نع زيزملا دبعأ
 8 هلا لوسر ىلوم مفار ينب نع نذالا نينط دنع سو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا (ابمو)

 و كحدحا نذاتنط اذأملسو هيلع هللاىلصدهللا لوسر لاق ملسو هيلع هلا ىلص

 ١ م مصأع وبا هآور ير كد نم ريسخت هللا ركذلقبلو مسوهسيلع هللأ ىلص ىلا ىلع لصملف

 | مج قير" نم ىنسلانبا ىور لجرلا ردخ دنع مسوهيلعللا بس هيلعةالصلا ( امور
 آ؟ رك دا لحر هل لاقف هرج رتردخف امبعهّللا ىضر رمع نا دنع انك لاق شنح نأ

 1 نم اضياىورو لاقع نم طشن اع أكف سو هيلع ىلص دمحم اي لاقف ثابلا [ رسال محا

 | سابع نإ هل لاقت امبنع هللا ىضر سابع نبا دنع لجر لجر تردخلأق هاج قيرط |
 هملع هللا ىلص دمج لاف كلبلا سانلا بحا ركذا

8 دالصلا(اهمو) «هردخ ىهذف مس و
 

 1 لاو لاق هلع هللاىضر سنا نع هرك دن داراف ءىشلا ىسن اذا سو هنلعهللا ىلص هيلع

 ١ ىسموموباءاور هلئأ ءاش نادوركزي ىلعا لصف ايس محسن اذا سو هيلع هلل ىلص هللا ل وسر

 | :الصلا (اسيمو ) ١ىاتلا بالا ىف برح يبا ن نانع نع ىليدلا تب دح مدشو ىيدملا]

 ا هحرح ثندح يناقا بالا ىف همق مدشو لزعسملا لوخد دنع س وهيلع هللا ىلص هشعأا

لا ةدارأ دنع (سوهياعهللا لص ةيلعةالصلا (اهموز .٠ دعس لهس نعى دملا ىسوموأ ْ
 ا مو

 ا الاّ داتخلا ىب ءاسضلاءاور ناو وهو ىاثلا بالاق ةفاص رق ينأّ يدح هن مده و

 ]| ىلصمللعئالصلا ( ايمو) ءهشاهناو رفمح ىنأ لوق نم فورعم هلا لاق مقلا نانا]]

 | ناسن ال فنصو هلا ىزارلا سودقلا دبع نعلا وكتب ناركصز هم ون لق نم لس و هيلعهللا '
 م سة ع ص 2 م 5-5 م <و م ها سلما ا ى# ع را * 2 7 َ ٠

 ةاهباأ ىلا ىلع نونص هتكن المو هللا نو ارقاف ماس نا تدرا اذإ همون لملقوف

 ع مسا ا #ا
 ص

 ٍإ 6 ' . 4 2 : يق م هع و مم . لع نس 2 كاسم ١

 : ديآوق باب ىف هدا فلا هده ىانو ملت اوملف هةلع اءاضاوملا نذف

ص هملع ةالسلا (اهس | « ماس و هيلع هلل | ىلص ىلا اع ةالصلا]
  جورُخأ دنع لسو هيلع هلل ىل
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4.١ 
 دوحسم نهتلادبع تيأرام لاق لئاو ينانع اهوحتو ةوعد نم فارصنالاو قوسلا ىلا
 ىو ىلاعت هللا دمحم ىتح موق نيح كلذ ريسغالو ناتخالو ةبدأم ىف سلجهنع هللا ىضر
 ينال قوسلالا جرخم ناك ناو تاوعدب وعدبو لس وه ماع هللا ىلص ىلا ىلع ىلبصي و هيلع

 لاعت هللا همحمو سلف اياكم اهلمعا ٠ تاو وع وعدو لس وهماع هللا ىبص ىلا ىلع قلص

 ةايعلا باحتسا دنع ماسو هياع هللا ىلص ه.لعذالاصلا ( اهم ه9)١ ءورتخو متاح با ناماور

 هملع ةالصلا رثكي نا بحإو لاق ثيح ىبفاشلا صن نم مهضعن كلم :ةسا هنمسدحمتاو |

 ورطم م مغ كلزوىلاعت ّناكذ د عرش ثدحاص وصح تالالا لك ىف سوه ياع هللا لص

 هيلع هللا لص اع ةالاصلا اهيف عرسشت لو ىلافت هللا ركداهبف عرش مضاوم متذا] وسلم 
 ,ةالصلان ال هص وم تاقوا ىف اهسعو رسثم هنم وهن هنا ال هب ومحم اهنا ىض:ةن صلا رهأذ و

 ىلا نطاوملا ىف ةدك نم ةلاحو تقولك ىف اقلط ةسحيتسم ماس هه.اع هللا للص هلع

 ةراعوءاسفاللا كلاسمىف هلاق لاوحالا ولا و قالا م صخام ىوس اهي تعارش

 ىلع ىلصي نا« ىذ نم بحت نمل بحتسي ءاولا فىرةرخلا ندسلا يلعقإ النى 
 ىفاشلا صن نمدن ذخالاقو ىف ريصاا ندلاء الع ينءيانخمش كلذ رك د د قو لاق لس وهنلعهللا للص

 ةلاحهمومع ىف لخدف تالاخلا لدكص وى مسوهيلع هللا ىلبص هيلع هباصلا رياكت نأ .حاودهل وق ىف

 ىلصي اللا و بحمتلادنع لس وهيا هللا ىلصىبلا ىلع ةاليدلا ةها اركن وحس نع لقنو حافلا |]

 دنع هللا كحذناب كلذ ىفانخمش هعزانملاق باولثا ملط وباستحالا قب ”رط ىلعالا هماع |
 ىورو بحعتادلع حسسلاو ركتامابلاف ىراخلاهلغسوب دق وعو رشم بحعتلا

 ربكصا هللا تاق لل اق ل ءاسن تقلط ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل تلق لاق هلع هللا ىض رمت ثي دح

 فكحتمم وه ومرور ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رثتءءاحا اة يضم ثي دج اض؛!ىوروإ

 :نمنالجر اميررم دحسملا باب تغلب اذأ ى ىّتح ملسو هيلع هللا ىبص ىللا ايهعم ماق تماقاملف]

 هيلع هللا ىلص هللا لوس راما قفا دفن م ملس و هملع هللا ىلص هللا لوس رى عاملسف راصألا

 الاقف ملسو هيلع هللا ىلص هتجوز ىا يح تب ةسفص اهنامكحلسر ىلعملسو
 نمديلا بهد ايف انخسش عملص ىضتقم ىلعف نيدحلا امهملع ركو هللا ل وسراب هللا ناحببسا |

 اص وصخ تالاملا لك ملسو هيلعهللاىبص ىنلا ىلع ةالصلا ةيعورشم همزلي ىفاشلا صن |

 موىلاعت هللاركذاهمق عرش ةريثكعضاوم م هناا مدقندق ودرطم ريغكلذ وهللاركذ عرش ثمح

 هيلعةالسلانا ىضنغيصناااظ ومركذالو لب ملسو يلعن صهيب: عةالصلاهبف حرشي
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 هم مهفنأ ال ةنوجم تاكح اهيا امم ةلاحوتفو لكىف ةبوحت ملس وه بلع هللا ىلص

 اقلطمةحتسم ملس و هسلع هلل !ىلص هن هلع ةاللصلاناف هصوصخم تاقوا قاب عورمشم
 لكى

 تالاملاوتاق والا نم صخام ى وساهمف تعرسش ىتلانطاوملا فة دك املاح وتفو

 ٠ رك ر د دنع» افشلاعا رد صم لاقد وصنملا ردلا نوه عملا أوللا ةرامع تينا ملعأ هللاو ظ

 الاهلع ىلصاالهءاهاوقو بحمل ا دع ملس وهملع هللا ىلص ىنللا ىلع ةالابصلل نوحسةفارك ْ

 امل هس «٠ بحعتملا نعع ءوسلاعف دام يلطبلا يدعى دلا اولا ط وتاستحالا قارطت :

 هبلع هللا ىلص هيلعةالصلان وكت ١ ئاءاملعلا ضع لاقو هال ناسملانيع در للابد وعتلاب ىلطب

 باس الهداف هنعاضن ىلعا#ملوش ىذلا عايبلاك ةداعاهدحتا اذا اف٠ اعدلا اسد صقاز اةعاط سا و

 / ىنص ىنلا ىلع ىلصاذا اما ىميلحلا لاقاملا فت هتعاضب سمح نم حعتلل افا وش هنالاهملع
 اذا اماو هفةهارك الفدثلا الا لا الهلا ناحل وَشاَم « ىشلا نمبحعتلل ملسو هيلعهّللا

 | ىلع ىدخافهنم ككحضيوا رذقتسي ىذلا رمالا دنع ملسو هلع هللا فص ىبلا لع حصص

 |ابف (لثس) سدقلا نيفد ىبفاشلا ىلدحلا دمج خيشلا هللاب ىراعلا ىواتف ىف وه« رثكلاهحاص

 الوش انحناسنالل زيخاذانارفلا كلذكو ىنلاىلع اولصنواوش مهنا رواحم دنع ةءاعلاهل وش |

 أ داعو علا لع علسلاض رع دنعاذكو «ىشهل قس هلا همه ىنلال اىلعل ص رخلا رحاصل ]

 ا قوم رعشءادتساءا رعشلاكل ذكوىللا ىل معا ولص ىاملالوش ماما نم ناسسالا حور

 | ىنا'ىلع لص هسيلجةل لوي صخحش بضع دنءاذكو ىتايلعاواص ولوقب هرخاوهلاسلا |
 |لوش تاناوبحلا نماهريغو سرهو لج و ىمد اكسل هةنيدحمت اش ىأ راذا اذكو

 | ةرذقتسل نكامالا فاه ركواذكو نيملا مف ري ةالصلا نان ودقتمإ ل :١ ىنلاىبعاولبص لئاقلا

ا لص ىلاىلعت الصلاناىلاعتهللاكَمفو وملعا(تاحا) راح كلؤليهب ظ
 مم ماس مهبلع هلل

 || هميطعت دصق ىلعاج ين ' الانا ملعا ولاق ماناحتساوان وو ةسسلا وتاتكلابابدط ىلع

 | رص عثر هارفاكوا قئانم هلئاغاوأ بضعن نم سضغعفدوااج وبلا و واملس و هيلع هللا لص

 | لو سرفك ءىث نمد حعلادنءاماو افا الخ همف ملعن ال يحسم هلكأ ذهف نئاع نيع

 (اهباحتساب ليقول لب انتتا نم ىمسلحلا» ركد اكا<ناستالا ىف ررضالف عانلاىم ٠ 'ىشو

 | ىف ىدوتلااهجرخو تيداحالا ىف ًارهتك ب جمتلت درواباف هللا ناحس ىلع ًاسايق

 | يجسمتادنع اهاحتسا هحوو هريغلو أردان بحعتلل تأت ىا هللا الا هلا الاذكو هر كك

 أ نو لشن الف أ! ىلامت د

 | هللا لص لوش هناكحف *ىث نم اأجعن ناسنالا اهلا (زاف تقلخ تيك لب الأ ىلإ



 4 3 ؤ

 أام دنع " وهيلعدلا لص هيلعةالصلاركّذاماف ىميلحلا لاق ءامشال اذه قئاقحانف ىعىذلا ىلعأ
 أ ىونوقلا هيف رظن ور فكه تجب و فرع ناذ ر فكل هبحاص ىلع ىدخاف هنم كحضي و رذقتسُي
 'ىوباممر كلذ لعدن ازدبق نم رفكلا ىف دب الهناهجس ىذلاو انتا نمنء رخأتملا ضع لاق
 اهلمحو اهرادقتسا دصتن» 'هملوحضملا وأ رذقتسملا دنع اه ركذي ناوحو همالك هلا 1

 || اهدرود سو هيلع هللا ىلص ه ردق ىف ع نمت مالسالا لها نم ًادحا نطا الو لاق ها ةكحضأ ظ
 | لمع دنع ريكتتاو حيبستلاك(بنمرحب ةيفنملا نم ىننملا ردبلا مزج نكلو هجولا اذه ىلعأ

 اماو هءلوقنف ةقرسلاو انزلاكم رحلا لمملا هلع اما هأءاتمحتف وأ ةحاس ض يعوأ مرحت ؤ

 عئمالو بحستمام كلذ لئاق نا تملع املابْم عنامالف عاتملا حتف وا ةعلسلا ض ىع دلع
 ]| وا هرعشلواىف عاشو امو نارف نم عقدامكل ذلثم وكلذكف كربتم اماو هل اهم
 | كلذك و تارواحلا ىف كلذ لثمو دم ىلع لص هسلخل لئاقلا لوق كلذكو ءرخا |
 ة درض مف دوئلربتلا ضو ةحلاص دصاقمب لاقت اا طهناف صخشش بضغ دنعو نيملا عدل |

 أ اه ركز نم سابالقرطاخلا نم محرتلاو يلقلا قيقرتو حاصلا بالجتساو بضغلا عفدو نبيل '

 | لاق نار قلاك ابنال ةردقتسملا نكامالا نع ناصن نأ ىنس ىنس عن : اهلك نطاوملا هذهىف|

 | ىنيو ها رفكلا لعبضقلا محي نا افوخ يضفلا دنع ايرمؤب الو ىوونا مامالا|
 ١ ا قراعلا اما ملاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ردك ق سال لهاح وا قمحأب كلد دش نا ١

 : | داو بضعل نع عوجرلا ىلع هامحت اهناف هبشغ دنع هل اهرك د نم مئامالاق لماكلاوأ

 | امهم لكن وكقىأنا رقلاكامالهاوقو . لملخلا ةمالعلاىواتفةرابع تهننا ملعا ىلامت
 رس هه« سلعهللا بص ىنلا ىلع ةاللسسصلا ىلع مالكلاب بالا اذه .محلل و ) ليكن ) ةداع ا

 | نورصاقلا همخوس ىسعام عفد لي د وطتلا نم هيام عم هملع نلمح دقو ريخالادهشتلادعب ةالصلا |
 ] ىضرىفاشلاانماما قح ىف ريعتلا ةنه ىلع ةلمشنملا هتعهللا اًمع ءافشلا ىف شامع ىضاقلاةرابع نم

 | ءانشلا بانكور يخالا دهشنلادعب ملس و هملع هلل ىلص ىلا ىنعةالصلا بوجوب هلوفل هنع هللا

 80 |ةرتتت تان ادا لجال ضو# رشبلاابتعولخمال لات اوفحلا نمدذه تناكامناو تانسح هلك ||
 - ةداع اهاياهءاكت راب فلاخ وه هادا | وهلضفةرثكن فور عف وهام اهيقبناح ناوأ

 ظ . عيفش فلا هنساح تءاح © 'داحاو بزي ىلا بيحلا ازاو ظ

 ( ظفاحلاك# ءاهقفلاو نيندحللا ةدياهج و*ءاملعلا ةعا نم هعامج هللا همر هلعدردقو 8

 إف 2 ارتي ةمالعلاو ءافنللا كلاسم ىف ينالطسقلا مامالاو ميدبلا لوقلا ىف ى واخسلا|
 ؟ ىف مقانإ مالا لبان اةعا نم اعد دون نويناش ةنالثثا ءالؤهو هربغو 58 سا



 «اننج
 لوزيوباوصلا هنم ققحتيلانه هلقن سامباربخهللاءازج كلذ ف سفتلالاط او ماهفالاءالج

 ريتك ءافشلا باتكو ايسالهباسرالا نمةرصاقلا سوفنلا ضعب ىف تن ةلعل ام هن

 هب رابع ىلع علط انش لوادنثاةلملق هلع درلا ىلع ةزمتشملا تكلا هذهو سانا نيب لوادكا|

 هيلع درلا ةعاشا جوف هفل ؤم ردقو باتكلاردقةلال هتنمضت امدح هفن ىف تش امر

 1 ترتخا امنا وه هملع ىلعبالو واعي ىلا وهنم ريكا قاف اريك ناكن او وهف« هللا فس زنلاهجوتوب

 ]دنا ةحابلا وعدن ام ىلع ةنالثلا ةمالا كئلوا مالكن مت رصتقاو مقلا نا ءالكح لق ظ

 ْ لوقنم اعانقا رثكا هلوق نوكمف هللا رصتنملاو هلع دودرملايهذسم نع ىبنحا هنال

 ىضاقلا اهرضحتسا ول ىتلاةبوقلا جحملاب لصح امنا عانقالا ناولع مهمامال نرصتللا

 لاو ملئلاو داشالا الا مهعس و أل ه«تكاش ىلع ناحج نمو هللا همح ر صاع

 ملعا ريخالا ههشتلا دعب عباسلا نط وملا روكذللا باتكلا ىف ىرضنخلا ةمالملا

 سو هيلعهللا ىلصىتا ىلع ةالصلا ب وج رامدحا نبل وق ىلع كل ذىفءاململا فئلتخا دق هنا

 دحأ و هوهنع هللا ىض روفاشلاااماسهذ لوقلا اذهىلاو مالسلال ق ريخالا دهشتلا دع

 دم هللادعيبالوقو هب وهار نوح سا نع نيتباورلا دحاو اهرخا و دمح! مامالا وق

 ضايع ىضاقلا امبع هاكح باهولادبع ىضاقلاو راصقلان ا هنعهلقن مة يكلاملا نم زاوملانا

 نيتباورلادحأو كلامو ةفيتح ناب هذموهو ةجاون تلو ةحتسمابلا يانا لوقلاو

 كلز بوج وب هلع هللا ىض ر ىفاشلامامألا ةلاقم راكنىفنموقغلابو قحساو دمحا نع

 سهز هنيمس ا زج كلد ىف تفنص دقولاق هماعكلذ اوعنش سال نا ضامع ىضاقلا معزو

 دهشلاىف ردا ريشنلا لع ةالصلا باجما بس ضامع ىضاقلا ةعنش در ىف ضائرثا

 هَنكْاَلَمَو هلل نإ ىلاهتوهلران ٌالوق هع هللا ىضر ىفاشلا انماماةلدا نفريخالا

 ىفةلالدلا هجو امكن اوُمَبَسَو هنءا ولما وم ١ نيرا انآ ان ىلا لع نولصت'

 | هللا لوسر ىبع ميلستلاو ةالصلاب نين» ملا رما ىلاعتو هناحبس هللا نإ ةخرمشلا بالا هذه

 هيام نات بئدقوهفالخ ىلع ليل دمت ملامبوجولل قلطملا رمالاو سو هلع لا ىلص
 تي دحلا دمج ىلع لص مهلا اولوق لاف اسر وم أملا ةالصلا هذه ةسفكن ع .ولأس لسو هيلع هللا ىلص |

 نررمألا جرخف دهشتلا مالسوه وةالصلاىئهملع مالسلاوهم وملعىذلا مالسلان!تسنادقو

 مهملع سو بلع هللا ىلصهناوه رخآ هجو نم اذه حاضياودحاو نيلحملاو نيمملعتاو |

 روماملا ةالاصلا ةسيفبك نع كلددعب مول اسف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ميلستلا كد هيفو دهشنلا

 لقءومتلعىدلاوه اضيادب روماملا ميلستلا نا مهف ىعو اهابا مهملعذ ملستلاعم اهب
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 ةالاصلاجراخ لس و هيلع هلل ىلص هملع ملستلاو ةالصلابدا رملا نك ولها اضيا ازره حضوبو كلذ :

 | ةناكربو هللاةمحر و ىنلا اهنا ثملع مالاسلا هل لوَش هيلع لس اذا مبسم ملسم لك ناكل ابقال

 مهم لخادلا ناك لب ةفبكلا هذه هيلع مالسلا ىف نودستتي اونوكحب | هنا مولعملانموأا

 مالسالا لوانم هملع نوملسي اولازي / مهوكلذ وحن و هللالوسراي كملع مالسلا لوش

 حضوبو ةالصلا ىنايلع مالسلا وهو كلذ ىلع دّئاز ردق ءوملع ىذلا امئاو مالسالا حت
 ظ مس وهملع هللا ىبص ىلا ىدب ناس سلح ىتح لج رلقا لاقى ردبلادوعسمىناثي دحاضيا اذه

 نحت اذا كيلع ىلصن فكف هان ىع دقف كيلع مالسلا اما هللا لوسراي لاقف هدنع نحنوآ

 انيحا ىتح ملسو هلع هللا ىلص هللا وسر تمصق لاق كيلعهللا ىلص انئالص ىف انيلص
 دمع لآ ىلعو ىعالا ىنلا دمع ىلع لص مهللا اولوقف ملص ما اذا لاقف هلأسي مل لجرلا نا

 هلوق نودي لسم حي فهلصاثي دحلا اذهو ثيدحلا مهارا لاومهارإا لع لص 6 |

 [كذك ءاورو دحا مامالا دنسمىف ىهف ةدايزلا هذهاماو انئالص ىف اندص نحناذا

 اةاضياةدايزلا هده حب و ماسم طرش ىلع لاقو هكردتنم ىف ؟ املا و هح ىق ةعرخ نإ 1

 اذه نم هناس ىفهحرخا امل ثيدحلا اذه ىت ىنطقرادلا لاقو قيبلاو نطق رادلاو نابح ناآ

 ]| للا لص هيلع ةالصلا ىه اهتيفنك نعل ؤسملا ةالصلان اررقن اذاف تاق مهلكمدانسا لاح رهجولا |

 | بوجولا ىلعاماتسنا رقلا فام هب روم أملل نايبلاجرخم كلذ جرخ دقو ةالصلا سفن ىف سو هيلع ظ

 | مقلانبامالكى ىف ايسام هل الدتسادعب لاق ماهم ملسو هيلع هللا ىلص ىلا رما كلذ ىلا فاضيو
 ىراصن الا دوعسم ٍيناورمح ناو دوعسم نأ نع لّشتاماه ىفاشلاذ وذش مدع ىلعةلدالا نمو

 لتاقمو ىعشلاو لء ندمت, فعج يبا نعاضيا كلذ لشواهن وجوبا ولاق مهلا ةباحتسماا نم مه ريغو
 هجحم ريغ هفلاحملادايناحصلا لوقو ب جال لاق هنأ ةباحصلا نم دحا نعظفحم ملونامحنا |

 مهدبشت ىناملوف ىلع نالالاو مهيندهعنم سانلالمل زل اضياولاوقالا دحاىلع
 ىف اهبناسسالا ىلع راصعالاوراصم الا اسف ةمالا قافتا نكسي مةيجاوريغ تناكولو أل

  انماما ليل دانح اها ركحزىبلا ةريسلا ةذشاهذهب رهظ دقوابم لالخالا كرو ديستلا

 ضايرلا ه ره ملعف كلذ ىف رظنلاةدايز دارانمو اهم ذشب مهناو اموجو:لوقلا ىلع ىقاشلا

 لاق ءافنحلا كلاسىف ينالطسقلامامالا لاق وهها قفاوملا هللاوهن باوصلا هلحضتم
 نم ؤم لكللع ضرف ملسو هيلع ىلص ىنا ىلع ةالصلانا ىلع ءاملعلاعمحا ريلاهدع نا

 وه لهب و>ولا ىف فلتخاو ايست اوُمْلمو هاك اوُلَص وم 1 نيرا اجسأ اب ىلاعت هلوضب أ
 لكىف وا رك ذاملكرا ركذا عموه لهف يناثلا ىلع واهجر اخو !ةالصلا نم ريخالادبشتلا ىف ]|



 | ريغ نمةلمخلا فبوجولاوارمعلا ف ةدحاوةرمبوجولا وا هركذرركحت نإوةرم سلي
 ]| ديشتلا ف ةجاواهلا للا همحر ىفاشلااّساما لاف لحلا نيستريغ نم ةالصلاىف وارصحا

 / هيلع هللا بص هلوسرىلغ ةالصلاهللاض رفمالا ىفةثرابعو ةالصلاةح ىفط رسثرخالا

 اوُملسَو هلع اوُلَص اونما نيزإأ اهنا ان سل أ ىلع نولصي همك الَمَو هلل نإ هلوق لسمو

ف هنمىلواعض و.« ىف هيلع ةالصلاٌض رف نكي ملف السنا
 ١ ىنلانعةلالدلا اندجوفةالصلا 

 | ماس يبا نع مياس نب ناوفضاضادح دامخ نب مهاربا انربسخا كلذب ملسو هيلعللا ىلص
 | ىف ىتعل كاياعىلصن فيكهللالوسراي اولاق هنع هللا ىضار ةربسهيبا نع نمحرلا دبع نب
 [انريخا ثيدحلا مهاربا ىلع تيلص ام دمسلا ىلعو دم ىلع لص مهللا نولوقتلاق ةالصلا

 | بكن عىليلىبا نب نمحرلا دبع نعت رجعن ببنك ب قحسا يبا نيدعس ينربخا دق نب مهارإ
 [لاىلعودمت ىلع لص مهلا !ةالصلا ىف لوش ناكدنا لسوهبلعهللا ىلص ىلا نع رجع نا

 ظ ىلا نائوراملف ىبفاشلا لاق ثيددحلا مهاربا لا ىلعو مهاربا ىلع تلصا مد تح

 ]| ىفهللع نولصي فيكح مهملع هناىوروةالصلا ف دهشتلا مهملعب ناك مسوهملع هللا لص

 أ بعححص ثيدحو ها ةحاوريغ همق ةالصلاو سحاو ةالصلاىف دهشنلال وقن نا زجم مل ةالصلا

 ] انهو هئالصك صن نا امرا دقو دهشتلا ىف كلذ ل ودب ناك سو هيلع هللا ىلص هناىت حيرص]

 || ىف ةريثكهلدا هقاسس دعب لاق مث ليلدلاهصخام الا ةالصلاىف لعف ام لمف بوجو ىلع لد

ع ةعانش ىاف هيلع سال عش دقو هلوقاماو ضابعىنضاقلا ىلعد رلا
 لح وةلًاسملا هذه ىفهمل

 1 ىانفهملاخ صنالو هقرخ عامل الف عاما ىا ما هفلاخباتكى او ههذم نساحتن مالا ىه

شو هلوق اءاو قحلا هنو قولا هيلع عنش نميقالاةعانشلا لهو هلع عنشبه جو ظ
 ١ دقفىفاشلا د

 | دحا دارفلا نابير الو حبحس ريم ذشو هل وق نا ملعف هل هعامحو دمحا مامالا قافورم

 || امنا ررش ال باوص ريغ الذ ىهل فلسال وهل وقو ركع سبل ىداهتجالا كملاب نيدهتجلا

 | الف هريغب فيكف داهتجالا لح ىف ةححح سبل ىباحصلا لوقا هندعاقو ةيداهتجا ةلآسم

 ظ اذههماعلا ةلاسملا هذه راكصنا ىف سانلا غلاب دقو هل وقو فاس ىلا دابتجالا ىف هل جامتحا

 | مظعا ىمو ملسو هيلع للا ىلص هيلع ةالضلا بوجوب لوقلا ركب فكو ركم راكنالا|
 ةلاسرلاب هلةداهمشااو هءناميالل ةمزاتسم ىهذانامالا نكردحاو نإ رقلاابهدراولا تاداملا

قم ماقم وع ىبتشةودق وه هيلعلاق ةودقاهيفدل ,ءاالودلوقو
 |هريغىلا هيل راقنقا الف دارت ما

 | وحر كد وو ينالطسقلامالكىهننا هسيف هقفاو نم ركَو قبس دقت داهنجالا ىف ةقفاوم اديراناو
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 ظ أ.ةلذي ذوذشلا ىلا هتسنو و ىفاشلا لع هراكلا ضايع ىضاقلا عنو ركم انخغاشم نمدحاو 0

 | فالحلا ءافشلا ىف هن وكع م سو هيلع هللا لص نطصملا فرش هعوضوم باتك ىف
 ا كاذب امو بياع لس فرش ةدايزل هلم كلذ نسحتساو همدو هلوب ةراسهلط ىفإ

 آأ ىهن امسو هملع هللا ىبص هل فرش ةدايز وهو هلع ةالصلا بوجوب لوقلا ركن ركس فيكف |

 | ىوعداوعفدو ةيرظنو ةينقن ةلدا اوركحذف ىبفاشلل ةعامج رصتتا دق هنا ىلعأ

 | ءاهقن نم مهدعب نمو نيعبانلاو هباحصلا نم هعاج نع بوجولاب لوقلا اواقفذودشلا |

 ١ ىف راصم الاءاهمنو ناعباتلاوةياحصلا نع حام قاس م مهنع هللا ىضر راحصمألا ظ

 ]| ماهفالا ءالجهءاتكح نم عبارلا بايلا ىف مقلا نب نيدل |سمش ةمالعلالاق د« ياسا كلذإ

 أ ىبعزوملسملا عمحا دق وديشتلار خا ىف قف ةالاصلا قاهدححأو اهمها وهولوالا عضولملا

 | اهجوانم اوبستواهيف ةبجاوبت سبل ةفناط تلاقت هيف اموجوىفاوفلتخاو اب عورشتم |
 0 تسل لاق هاف يناطخلاو صاع ىضاقلاو ىواحطلا يم عام ا هفلاخم و ذودشلاىلا :

 | ردنلاناكلذكو ةودق هل لعا الو ىفاشلا الا ءاهقفلاهعامح لوق وهودالصلا قهجاوب ظ

 أ ظفالاواولاق ناب لوقلااذهب ابا متحاو ب وجولا مدعراتخا وكلب درفت ىفاشلا نا ركّدو

 ( فاسلا لمح ةالصلا ضو رف نم تسيل لس و هيلع هللا ىبص ىلا ىلع ةالاصلانا ىلع ليل دلا و ضايعل

 نادبعت اذهوادحةلاسملا هملع سانا عنشدفو هيلع مهعامحا و ىبفاشلا لبق اصلا

 ظ هايأ لسو هيلع هللا ىلص ىتلاهملع ىذلاوهو هللا |همحر ىفاشلاهراتخاىذلا هنعهللا ضرر وعسم |

 هللا بص ىنلانع دبشتلا ى ور نم لكك لذكو سو هسلعهللا ىلص ىلا ىلعةالصلاه بق سل

 ىسوميباو ىردخلا دبعسياورمت ناو راحو ساعنإو ةربرهيباك ٍلَسو هيلع
 ملسو هيلع هللا لص ىلا ىلع ةالصلاهبف اوركذ. ل مبلع هللا ىض رريبزلا نب هللادبعو ىرعشالا

 | نم ةروسلاا تمليك ديتتلاانملعي مسو هيلعدللا لص ىلا ناك رباح و سابعن لاقدق و |
 نوسملعي امريملا ىلع دبشنلا انملمي ركبوباناك رمعناا لاقو دعس يبا نعدوحنو نأ رقلا

 كلذ نم ءىت ىف سدلو ىنم ريذملا ىلع ًاضياهملعي باطخلانيرمتناكو باتكلاىفنامصلا |
 | نم هحح نم ودهشنلا و ربا دبعزبالاقو . ملسو هيلع هللا لص ىلا ىلع ةالاصلاب هيف يهرما ظ

 نعرحلا نينسحلا ثيدح ةالصلاىفاض رف تسيل لسو هبيلعهللا ىبصىنلا ىلعةالصلا ناي لاق
 ظ قملعفال دس تدخا مىدِسذخا هللامعنا لا_ةف ىدِس همتلعدخلا م ةرمسح نبرمسافلا ٠

 اذاقلاق هلوسرومد عدم نادبشاو هللا الاهلا النا دبش اهلوق ىلا ثيدحلا 1 ةقدهشللا 1

 | ىنفاولاق دعقاف دسمش نأ تدش تشدد مت موقت نا تئشناف ةالصلا دضق اقف ك ]
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 كل

نلدابشي امثددحلا اره
ىلا لع ةالصلاىرأآل 

ىف سو هيلع هللا ىص 
 ْ آو ةجاو ديشنلا 

 نك ولفكذنال ؟ولاق ديمقءاش ناوماق ءاثنا هناللص تدقق دهشن نهنا و هن ولسم هنسأ

 ىور دقفاضي ا اولاقوهركذو كلذ !و هملع هدا لصىنلانيمأد ءتلا قةئسوا آجاو

 هيلعدللا لصهللالوسرلاق لاقو رمعنب هللادعئيدحنمىواحطلاوىذمرئلاود وادودا
 ثيدل ظفللاو ثدحاوه اذاهتالصتضمدقفدوجسلارخآ نمهسأر عفر اذا ملسوأ

ىلصن ىتح هن الص ىضمن ال مدنعوىواحطلا
 ىوردقو اولاق سو هيلع هلا ىلص نا ىلع 

 ظ

ديعتاارادقم سلجازا هنعهللاىضر ىلع نعةرمض نب مصاع
 | ٠١ هنالصتعدتف تدحا#

 ريسختبل ملا5و دهشتلافدوعسم نا نع لثا وينا نع شمعالا ثددحاضيا مررجح نم و

 اضيأمهجح نمو ٠ ماسو هيلعهّللا ىبههيلع ةالصلاركذي إو نمت مالكا نمبحا ام
 مو هالصق وعدي الاجر عمس ملس و هياعدللا ىلسص هللا ل وسرزا دمع نب هلاضف ثيدح

 )أ لاقةفاذه لمت لزسو هماع هللا لا لاقف لس وهيلع هللا آد ىلا زعلصب ! د للادمحم أ
 رس - ىلصى مث د20 0040 ىف لا ىلع |

 39 مسو هيلع هللا ىبص دمج ىلع ةاللصلاو هساعءانتلاو هن ردمحم ًاديلف مداح أىلص اذاهريغلو اهل |

+ل هو هيلع ّتاىلص ىبلانا اذهةلاضف ثيدح قفاولاق ءاشامب وعرب |
 || ىدلا ىبصملا اذهرماي

 | ىدلارم6ةالاصلا ةداعابم رمالاضرف تناكولف ةداعالاب ىلسو هيلع هللا لصد يلع ٌةالصلائل نإ

هيلع هللا لص ىناناباضياءال وه جتحاو ٠ هدوحسالو هغوك رمد |
 ئ ءىبملاا بهملع م ملس و 

 ْ عوكرلا ودا رقلاهملع 5 اهايا هملهلاب-الا معصتال قتلا ةالصلاضورف نم تناكولوهنالصف 1

 ظ الحص لمل ري تدشتانا صضنارفلائاناضيا اوحتحاو .٠ ةالصلاقةنن امطلاودوحسلاو 1

 ٠ مهمدمت وةافثاهب جتحا ام لجاذهف ٠ مهعامحابةجحلام وقت نم عامجاوا هلثم نمهل ضراعم أ
ق نمو ىفاشلا سنام ا أولاقوالالدتساو الق كلذوو نورخا مهعزانو ا

 ذودشلاىلاهلوش لا

 || مت ٠ مهدعب نمو ةباحصلا نم ةعاسح هلوش لاقدقف حمحص سلف عامالاةفلاخغوإ

 ]| يتاىلع اهيف لصيمل نم ةالص اللوق و ةالصلا ف ةجاواهارب ناكهناف دوعسمنب هللادمعإ
 هريغداكحو ديهغلا قهسنع رلادعنا هركذ ىلسو هملع هللا ىلص :

 ظ دوعسم وباب َو . اضيأ

 || ىلع نيد رفعجيبا نعوعجلا رياح نع كيرسش نعهريغو ةيش يبان نائعىورىردلا
 || مممو ٠ دمحلاىلعو دمت ىلع اهيف ىلصا ىتح تع يل ةالبص نا ىرا املاق دوعسم يبا نع

 ]| ناسح نيدلاخ اسكدحن وميم نب ىلعا شت دحىرمعلا سس نسما هركذ رم نهللادعإ

 ! دبش وةءارش الاةالاصنوكتال لاقهنا رمعنبا نع عفا: ن ةيقع نع نق ر بنت رفعج نع ّ

 دحساف كلذ نمائيشتيسن ناف ملسو هسلع هللا لص ىلا لعةالصو أ
 : مالسلادعب نين هجرس



4 
 ٍ ننع وتملا هاذملابأ را نم و ناح ئ لئاقم مىعشلاو ىلع ن دمج رفعج وب

 ش ٠ هيزجيا توجو بس ايهكر ناو هنالص حصت مل ًادمحاهكر ثنا لاق هن وهاريزت قحسا ْ

 | هلل ىلص ىلا ىلع ةالصلا ب لاق هلئاسم ىف برح هنعامرك ذناتسا وركل ذىف قحسا نع تاق
 | هيلع للا ىلص ىلا ىلع لصي ملف دبش: ذا لجرلا تنق قحعساتل اس لاق ديمشتلا دعب ملسو هملاع

 | ىلا بهذا انا لاق مث هلالسم زوج ال ىناشلالاق و رباح هناللص نا ل وقاف انا مالا ملسو

رحلاق د وع نا ثيدح ركذقعَ رميخم نب مساقلا نع رحلا نب نسحلا ثيدح
 : تعمس ب

 أ يا ىلع ىلسم امومأم وا نكامامادهقأ نم غرف اذالوقي قسحسا ني بوقميا
 مالسلا انف رعدق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا بايتتا لوقل كلذ ريغت هءزم ال ٍلسو هيلع هللا بس |
 ١ 59 الم "نا ىلا مت وهئاحس هللا لزلاف ةالاصلا هدكف هم مالسلا ودهشتلا نمي كاع |

 هملع هللا للص ىتتا نعركذ ام ىئداف ىف فيك سو هيلع هللا ىبص ىنتارسف وى ا لع نولصن ؤ

 / ماسو هيلع هللا ىبص ىلا يعةالصلاو دهشتلاو دهشنلادعب هلقتلف كيفكي هيلع ةالصلا فلس
 ناكناو ادم امهم ادحاو رتبي نادحالز وجمال نال دام نالاسم ريخالاة سل ١ىفإ

 أ هللا لص ىنا ىلع ةالصلائلرت هب زجمال لاق زاجحلا ءاملع ضعبنا عم هنزجت نا انوجر اسان
 .:ةلتخاف هنعدللا ىضردمحا مامالا اماو.همالك مت ةالمصلاداعا اهكرت ناو ملس و هيلع ْ

 :ارتالخر ناوا لوش هوهار نبا ناهللادبع ينال لبق ىزورملا ةياورؤف هنع ةياورلا |
 / لاق واذه ل وقا نا ىرتحا املاق هنالص تلطب دهشتلاىف مس و هملع هللا بص ىلا ىلع ةالصلا ْ

 اذاف تيشن مث كلذ بلا تنك دما لاق ىتشسدلا ةعرز يبا لئاس ىفو ذوذش اذه ةرمأ
وق نع عجر هنا اذه ىهاطو هحاو مسو هيلع هللا ىلِص ىلا ىلع ةالصلا |

 ] ٠بوجولا مدع هل

 || بلع مهعاجاوىفاعنلا لبق حلاصلا فلسلا لمح اهيوجو مدع ىلع ليلدلا مكلوق اماد
 اهنا عام الا لوشاماو مجالس ىف سانا لمس نوكيا امامكلالدتسا نا هءاوحف |

 لام لزم هناف يكلعا نجحح ىوقا نم وهف لمملاب لالدتسالا ناكناف ةجاوب تسل |

 ملسو هسملع هللا لص ىنلا ىلع ةالصلا ىلع رصعدمب ؟رصعو نرقدعب انرق ٌةرمتسم سانا |

 له لصم لكل لس ول تح مهقفتم و مهض رسم مهدرفنمو مهمومأمو مهماما دهشتلا ىفأ]
 ىناىلع ءالص ريغ نم مامالا ملس وأ ىتحو ممن لاقل ةالصلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع تملص
 ءهراكنا نكمال رما اذهو هلع اوركتال كلذهنم نوموماملاملعو ٍلسوهبلع هللا لس

 ظ ىاشلا لبق حاصلا فاسلا لمم اولوش نا مكلغوسي يكف مكملع هحيح ىوقأ لمعأاذ 8

 || ىفملسو هيلعّللا لص ىنلا ىلع ىصيطق مينمدحا ناكأم حاصلا فلسبلاىتفأ ب وجولا نبأ

 3 0 ل ا 1

 !نيعباتا نموا
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 تسيل اهناعاجالا لها لوق مكجاجتحا ناكنا اماو٠ .لطابلالطبا نم أذهو هتالص

 ةفينحيباوكلاميهذم وهامتاو عامجالا لهاهلقإ| المش ىمسبي الدنأ عم أدهف ضرْط ظ

 ه«هباحصلا ٠ نم نو رخآ كلذ ف مهعزان دقو ملعلا لها نم ريشكل وقهناهساغو امءاصتتاو

 ىعشلاو دوهسوباو رمت نباود وعسم نا اذهفماقئامك يهاذسملا بابراو نيعباتاو

 نوبجوب هسلوقرخآ ىف دمحامامالاوهوهارن,قحساود مم نب رفعج وناح ن:لئاقمو
 ]| لم نياو ءال وهف الاخ عم نيملاسم لا عاج ا نيافههشتلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا
 ْ بهأذم عبتس نم نأش اذه ىكحلو منعا ىضر مهلضافا نم ءال ؤهو اصلا فالسلا ظ

 ١ ةلاسملا يفاشلا ىلع سانلا عنش دقو هل وقاماو*ء عازللاو عامجالاعقا وم ملعي وءاملعلا

 | ههذم نساح نمالا ىف لهو ل اسملا هذه ىفهيلعةعانش ىا هللاناحبساسف ادجأ
 | هتضتقاالوق لاقن ا لجالو عاج ىاما ةتسىا ماةلأسلا هذه ىف ىفاشلا فلاخ تانك ذأ
 1 1 اهنابحتسم مامتوا ماجا ومامامأ فالخالب ةالصل ماع نموهوه نم ىلعنماقوةلدالا

 ؟ةاءاما الف ١ كاددعباه رس ردس جهل دالاب اها و ماع نم هناىأر هن هللا ىضر وهف |

 . قطأ بو ةءلاهسلع عنش نمالاةعانشلا لهو هيلع تشي هج وىا نفهفلاخاصنالو هقرخ |
 )| هللا لص ىلا هملعىذلا وه ه يفاشلاهراتخلا ىذلاد وعسم نبادسهشت ادهوهلوقاماو» ١

 ( راتخااما ىفاشلاو_مفاشلاهراتخا يذلا ةخيسنلاىف هنا رانكحيفم جلا ىلا لس وهيلع 1

 أدهشت راتخا كلامو ءاراتخادبحاو ةفيثح وباف دوعسم نبا دهشت اماو سابعنإادهعن ١
 1 هأضتقم نأآذ ليلدلاا أده بحومع لوش انا اهدحأ هوجو نم كإذبأو وحف ةمحأبَو هرب أ

 ا 0 اولا عب و هه دهنملا أده نا ا دحا لَه مه :اوهريغب وجو وسال الو دهشللا بوحو !َ

 ؤ دارخ أ لملد ل ملسو باع هلل لص ىلا ىلع ةالاصلا باسيل ةدعقلاءذهف ركذلا |

 0 ميملمإاو السل نم الاسللان وجنون مكنا| قافلاءدهشتا دلاثل داحأ ىهمسلعت كرب اضراعم ْ

 ظ هلوقل ماسلا انجوا امنا ملق ناذ دهشتلا ثيداحا ىف لس هيلعهللا ىلص ئنلاهاا ش

 ْ ىنلا ىلع ةالصلا انحوا نحو ؛مل لق ملسلا اهللحم وريكتلا اهم :رخل اس وهيلع هللا ص

 باج ما نم اعئامددحو دسهشتلا ميلعت ناك نافامل ةد ةضتقلا ةلدالاب سوه هملع هللا ىلصإ

 ا بوجو منع همن /ناومالسلابانجا نم ًعنامناكملسو ههسلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلا |

 000 وحد كي كف هيلع ال صلامهملع. دهشتلا مهملع امك ماسو هملع هللا يل اص ىنلاناثلاثلا«ةالصلا| ْ

 || ميملع ل دهشنل اهشنلاملق, رزافأب .وجوىلعل دال الاصلاهمسلعت ود رجو عالاد .داهشتلاهمملعت | '

 || ةالصلا ملعتامأ 2 هلل : ف تايحتلا لقيا سلب الف يف هيف لأق أ 0 ةالصلا ثيقت وهلا ١
 و 0



..١ 
 اوه ملسو هلع هللا لس هللعاهإ,ا مهملع قتلا نالصلاو انلق قلطف ملسو هيلع لا لس هيلع ظ

 نحن اذا كاسيلع ىبصن فيك محل وق و ىميتا ميهاربا ندم ْثب دحام رحا نييح ولاضب ا ًءالصلا ظ

 5 ملسو هبلعهللا ىلصىنلا اولاس ىبلا ةالصلا نا يناتا مدقت دقو اسالص ىف انسلح )

 | ةالصلا فيكن ءانف ىعدق كيلعمالسلا اذهاولاق مجاله وملع ىذلامالسلاريظناهايا مهماعيإل

 ةمحرو ىلا اهيا يلع مالسلا ةالصلا ىف مههوق وهءوملع ىذلا مالسلا نا مولعملا نمو كيلع |
 رم رش ماه ىلاعت هللأ ءاشن أ يف ًايسوةالصلا ىف ىههةنورقملا ةالصلان وكن نا بج - وفدناك روهللا ظ

 تناكل سو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلع ةالصلاب وجو وس دهشنلاث ب داحا نار دقول هلا عبارلا١كلدإل

 اهوحجوو هيلصألاة ءاريلاباحصتسا ىلع ىتس اسهمفن نال كلت ىلع ةمدقم اهوجوةلدا]]

 ملعت نم مركذ ام ةياغناف ضراعتالو ىنكصف ونملاىلعمدقم تباثلاو اسبنم تبان

 آذراعم نوكي ال ءىن بوجو نع تكس 1 بوجو نع هنكحاس ةلدا دهشتلا
 ادقتم ناكص دهغتل مهمياعتنا سماخلا هيلع مدق نا نمب الضف هبوجوب قطن الإ
 هناف و بعل ع بما ةالصلا تضرف نيسح نم هيل لب]

 مولمعمو هب آلا ىلا ىلع نوصي هنَكُن الَمَو مَ نأ ىلامت هلوق لوزأ دعب نكآ

 ظ هريس داسعب و شحج ثم بم هحاك دعب بازحألا ىف كلو هب الا هدم ناو

 | هيلعةالصلا بوجول افان ناكدهشنلاض رفناردقولف دهشنلا ضرف دعب ىهف هجاوزاإ
 هجولا اذه نيب قرفلاو ةرخآتم ابنا بوحولاةلداب اخوسنم ناكل ٍلسو هيلع هللا لص ]

 ظ اهئدش ىمََس هلق ىذلاو اهرخآتل بوجولا ةسلدا مدَس ىفْسش اذه نا هلق ىذلاوأ

 ةالاصلابسمالا رخآت ىلع لديىدلاو رخآت الو مدشتىلا رظنريغ نم ةملصالاةءاربلا اهعؤرل ظ

 0 نا مولعمو كاملع ةالصلا فنكف هانق ىع دقكاسلع مالسلا اذه مهل وقدهشتلا نعأ

 ٠ ملعا للاودهشتلا ركذنوديهدحو ةالصلا ف عرمتي مل دهشنلا ركذي نورقم هيلع مالسلا
 نب مساسقلا نعرخلا نب نسحلا ثيدح ةالصلا ىف اضرف اهر. مل نم ةحح نمو هلوق اماوأ

 ةالصلاتيضق دقف كلذ تلق اذاف هبفو هنع هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح ركذف رمل

 سو بيعها ىلص ىنلا ىلعةالصلا ركدب م ودعقاف دع ناتتش تنشناومقنموقت نا تيس ناف ظ

 هللال وسر مالك نمتسبلو تيدا ىف ةجردم ةدايزلا هذه نا اهدحا هوجو نم هءاوحف

 نسما هاور للعلا هءاستك ىف ىنطق رادلا لاق ظافحلا ةعالا كلد نيب مسو هلع هللا ىلص

 نيسحونالجع نب دم هسعه.ندح هللادبع نع ةمقلع نع: رميخم نبمساقلا نعرخلا نبا
 ىنعملا نيسسحو نالجع نبا امافنابوثن بت باث نب نمح رلادبعوةيو امه نبريهزو عملا



 ما
 ]| ريعز نع ةاورلا ضعب هجردا امالكهرخآ ىف امهماعدازف ريهز اماودظفل ىلعاقفتاف ]أ

 | تيضق هقف اذه تلمف وا اذه تيضق اذاهلوت وهو سو هيلع لا وص ىتاثيدح ىفأ]
 | هماع هللا لص ىنلا ظفل نيب لصفف ريهز نع را وسن هياسشهاورو مقفءوقن ناتثشناكءالص

 || را نب نسحلا نعنابوثناءاور كلذكومالكلا اذهد وعسم ن لاق ري هز نعهمق لاقو سو

 | نتسلاباتك ىفلاق و باوصلاوهو دوعسم نبا مالكنم ملمو هيلع هللا لص ىنلاءالكل صفو
 | نع مرضعب اهجردا لاق م ةدايزلا ركص ذواذه ”رحلا نب نسحلا نع ريهزئي دح ركددقو

 ظ مالكنم ريسهز نع ةباش هلصفو سو هملع هللا ىلص ىتلا مالكباهلصووث بدلا ىف ريهز ظ

 | 'لعدللا لص ىنلاثي دحىف هجردانم لوقنمباوصلاب هبشاهلوقودوعسم نهللادبع
 | دو ممنالوق نمءرخا لجو كلذك أر للا نب نسما نعءاورنابوتنانال ملسو

 هل رث ىلع أرحل نب نسمملا نع ممياورىقنابا ندمحجو نالت نبا و نعل ا نيسحقافنالو

 ]| دوعسم نللادبع نعه ريغنعو ةمقلعنع دبشتلاى ور نم لكق افنا عمي دحلا رخا ىفهركذ
 ماسو هبلعهللا ىلصصىتلل ثيدح نم هللادعمالكهلصفو هبابشةياور ركن كلذ ىلع

 لاق م

 | جردانم هباو رنمحصاوهو دوعسمنالوق نمهلعجو ثادحلا رخا لصفدقو ةَقئةباسش

 | نع نابوثنبانعءوورفهريغو عسرلا نبناسمت هعبادقو لس و هيلع هللا ىبص ىناءالكىف
 || هيلعهّللا ىبص ىلا ىلا هعق ريإ دوعسم نبا مالكن مث دحلارخآ هلعج و كل ذك ”رحلا نب نسما |

 | لصف نم لوش لاق و هل لصولل لصفلاباتكى ثيدحلا اذهييطملا ركب وناركذو ملسد |

 1 هجردمةدايزلاهدهنا باوصلانا نيبود وعسم نا مالاك نم ماس وهنلع هللا ىلص ىلا مالك

 ]| ةالصلا ىفهجاو مسو هملعللا ىبصىنلا ىلع ةالصلا ناد وعسم نأ نع مد وردق مناف لش ناف» |

 نمثي دحلا ناكناف هنعمدور أم لطسد وعسم نالوق نم هنا بع ؟[دعاسىذلا اذهو
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 | روفدوعسم نإ مالكنم ناكنا واسم وجو مدعف صن وهف لسو هلع للا لص تا مالكح |
 1 ببطلاوباىضاقلالاق اه دحا ةب وجاب هنع سجادقو ءىوقلا ٌوساذهفهنعم ومتورامللطمإ

 ْ ىلع اضمحا انا كل د ىلع ليلدلا و ماهلاتب راقاهما ءانعم كب الص تمضق دقن اذه تلق ازافدل وق

 | دنعو دمتاف دعش نات تش ناو مقفم وقننا تشن الاقهلال فيعض باوجاذهو مت !ةالصلان ا ظ

 | باوحلاو ٠ اببيقاي ىتحوومقلاو مارقلانيب ريخماللسو هيلعهللا لص ىنا ىلع ةالاصلا بجوب نم
 0 ماللسلا ةالصلا ىنولوشاوناك مهالكلذو ديصنلا ىعم لعب رخثيدحلا ادهناىناقلا

 | دقف كلدتلقاذاف هلوق عم ودبشتلامهملمفاذك اولوق نكلمالسلا وه هّللانا م لااقفهللاىلعأأ

 اهماكحارئاسو لاستو :ءارقودوحنسو عوكر نمابيف ىجاماهلامض 1ذا ىنعم كتالص تمت



0 
 نعى اف كلذ عقودا ال ابشئارف نموهوةالصلا نم لستلارك 5 نار الا
 ةقداصلا فاسو« يلع هللا ىلص هل وق اره دوعسمن أ ثيدح لممو اولا مهيلع كلدةداعا

 ةيناملا مهو نأ رقلا ىف مهعم ىمسو مهلامض نمو ىلمهارقف ىلعدرتف مهاينغا نمذخؤئاسهلا
 هرمام للصت ملكناف لصف عجراهن الص ىف« ىمملا يد ىف هلوق كلذ لثمواولاق فانصألا

 ؤ نعدل تكس و ثيدحلا ركذفةالصلاىلا تاذا لاقف هنالص نمهمشسم واهب تاير ا رام لع

 ظ هيلع ملستلاب وجوو دينا ب وجو ىلع ثي دل اذه ريغ نم ليلدلا ماق دقو ملاسنلاو دبا
 ىف كلذزامهملعاو نارقلا نمةروسلا مهملعياك كلذ نم مهحلعامب ملس وهلع هللا ىلص
 | ثري دل | ذه ريغ ن٠ هريغب الهن ةالصلا نم للحس اماه ملسنلا قاضيا ليلدلا ماقو ممالص

 لمح نم زاحمواولاق ثييدحلا كلذ ريغ نم ةذوخأم ملسو هيلع هنا ىلص ىلا ىلع# ةالصلااذكف

 | دقف دبشلارادقمدعقاذالاقو هفلاخ نم ىلع درواذه دوعسم نبا تيد اض رف دبستلا|
 1 هتالص تمدقف ةريخالا ةدحسلا نم هسأ رمفراذالاق نم ىلعو دهن, ناو هناللص تمت
 ش هلع هللا لص ىنلا ىلع ة ةالصلا بح وا نمل زاح دهرشتلاب هّيداح ف ماهلا قلع امتادوعسمنءانال

 ْ نمةحيملاف اموجو ىفن نم ىلعابم هتجح نوكتو لى ةبجوملا ثيداحالاب جتحن نأ ملسو

 ْ انلالدتساواولاق هعم ةدمقتلاب وجو ود بشلابوجو ىن نم ىلع دوعسم نا ثادح

 ظ لم وملس و هيلع هللا بص هل وسر ةنس و هلثأ بانكي لالدتسا هناف مكلالدتسا نمىوا

 هنود ن كبده شنلا ب وجو ىلع لالدتسالا نم ىوقا كلذ نكي /ناف نرق دعي انرق ةمآلا

 لل ءاهقفلا نم كعزانس نكوهف ةلًسملا ذه ىنانعزانم نم ءاهقفلا نم ناكناو ظ
 | جتحم نا انعزانم نمادحا نكم الهنا ثلاثلابا ولا «ناكنم عم وناكن ا ليلدلا ىفةححلاو
 ]| اذه تاقاذاهلوق نوكينااما واخ الدب جتحا نك لاش هنافافوق ومال واع وفر م آلث/الا | دهم انيلع
 || هنكلو قحناثاو لطاب ولاحلوالا وهنا جاو راسم اافاضموا هملعرصنقم كنالص تمتدقف
 )| ءالصلا بوجو هين نع الضفةالصلات امحاو نم ءاهقفلاه مف عزاشضامم ءىث ب وجو سال
 7 سولحلااذكو كلامدنعاتا جاو وةالصلا مامن نم ملستلان اك ا ذنو ملسو هملع هللا ىلص ىنت ا ىلع
 ]| باول .هركذي ملو هنالا ةالصلا مثتالهناق جاو وبس هيلعزاكنا اذكو هركذ.مل دهشتللا
 م دهشتلا رادقم سلجاذا لب ضرفن سدل دهشتلانا هنع هللا ىضر ةفسح ينادسنعنا عبارلا

 || ناكن اق دبعتلاب الامتثال ةالصلان ا ىلع لبلدثد دحلاو ديستي وادبعتهنالصتعدقف
 | مدعي مكلوق ىف مكملع ةجح وهفاحص دعي ةالاصلابجنالف دبستلاب ماهلانا ىلع يكل الدتسا ظ

 ]| هب لالدتسالا نكي ناو د,دتلا ةيضرف ىننس مكلوق لطبو ماهلاهب قلع هنالدهشتلاب وجو
 يس يسال 2 اع ع
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 | هللا بص ىلا ىلعةالصلا بوجو نس مكلوت لطبوهب بوجولاةلدا هتضراعم لطباحس#
 دقبأ ذه تاق ادافهلوق ناب اذه نع بيج نحت لق ناف «نيرب دقنلا ىلع مكل وق لطبف ملسو هيلع

 اذه مكل لبق ٠ سولحلاب ىغقنادق بجاولا مامتوباسحتسالا مامتهبدارملا كتالص تمت

 ناىث عزان الابوجو ىنن نمزال اهجوا نملوق ىلعو ةالصلاب وجو ىنن نم لوق ىلع د ساف

 لوش اسبجوا نمو اهءالا بحتسملاماملا مثال ةالصلاناواباع فوق وم بابحتسالا مامتأ|

 ىوردهلوقو ءالصا ثيدحلاب لالدتسالا مكككال نيىدقتلا ىلءفايالا بجاولا ماهلامثال

 | هتالمص تعدقفةدحسلانمهسأر مفراذا هفو رمعن  للادع ثيدح ىذمرتلاودوادوبا

 نالاق ىذمرتلانا اهدحاه وجو نم هلالعان اس ولولعم ثيدحلانااهدحا هوجو نم هباوح ٠

 دايزنب نمحر لا دبع ةياورنم هنايناسلا ٠ هدانساىفاون رطضادقو ىوقلاب سيل هدانسا|

 نعةداوسن ركبةياور نمدهنا ثلاثلا ٠ ةمالا نمدحاو ريغ «سفعض دقو ىنب رفالا عنان

 سماخلا«ىذمرتلاهركذ اك دانسالا ب رطضم هنا عبارلا ٠ عطقنم وهفهقلي ورم نب هللادبعإ

 ظ دو اديها ظ فلو هن الص تضم دسقف ةدحسلا نمهسأرعفراذا لوّش ةرشنئملا ب رطضم هنا ْ

 | تزاحدقف ملسي ناىلق هتالصرخأ ىف ساجدقو لجرلان دحا اذاوهواذهريغىذمرتلاو
 | مام الاىضقاذالاقفرخا ظفلب اضااىواحطلاهاورو ىواحطلاظفل ريغا ده و هتالص

 | الف ه”اللصتعدقفمامالا ملسينا لبق هعمةالصلا ما نمدحاواوه ثدحاف دعقفةالصلا

ىلصلا عفر اذارخآ ظفلب ىوردق وىواحطلا لاق لوالا ىنعمرغ ءانعمادهناسهمق ووعي
 

 || ىتيرفالا لسع اهرادماهلكو هنالصتمت دقف ثدحا مهدهشت ىضق وهتالصرخآ ىفهسأر
 | دبهتلارادقم سلجاذا ىلعلاقوهلوقو» ملعا هللا وهظفحءوسنماذه نوكيناكشوبو

 تاق دعي لاقفدهشنلا “ل رن مع لينحنب دمحا تل اس لاق دمعس ني ىلع نانا وجهتالص تمحدتف

 فالخإسو ه«سلع هللا لص ىللانعىوردقو مصي ال لاقفدشقلارا اًقمدعق نم لعب دش ظ

 دهشنلا هصق هللا دبع نع لئاو ىبا نع شمالا ىوردقوهلوقو ٠ رمع نهللادبعو ىلع دح

 | هياغناهباوجف لسو هيلعهللا ىلصىنلا ىلعةالصلا ركذ. و بحا م مالككلا نم ريختمل م لاو

 هريرقن مدقن6بوجولا ثيداحالاضر امم ن وكب الف ةالملا بوجو نعاتكاسن وكينا عاسااده

 ظ هلاسملا ىقانل هحح هلاضف ثيدحناهبا وجر وجولا ؤن لعل ريدسع نت ةلاضف كب دحوهلوقو

 هرمأ ريظن وهف بوجوللهرماو دهشنلا ىف بلع ةالصلاب هرما ملسو هلع هللا لص ىنلانال

 || دهعتلاف ملقءناف مكحم نب رومأملا نيب قب رفتلاف امهل الواتمرمالا ناك اذا ودهشتلا ظ

 7 ٠ليلدلا ابنا بجاولاو نيتلأسملا ىف كلع الل ةحح ثيدحلاانلق يجاوب سيلان دنع



4». 
 أ هلع ةالصلا تناكح ولو ةالصلاةداعاب ىلصملا اذه رم ابل لس ب هيلع هللا ىلص ىتاهل و قو«
 اهدحا.هوجو نم هباوح هنالاص ىف ؛ ءىسملارمأ م اهءداعابه رمالاض رف ملس و هيلع هللا ىلص

 أ لسودهيلع هللا ىلص ىنلا» رمايوق ةيجاو ريغاهلا ادقتمم ايكرتف اموجوب ملع رمغ ناك اذهناآل

 كلر واب وجو ىلع لبلد لفتسملا ف اههوشهرمافافه وش ن نا لمتسملا قدرم ١و ةداعالاب 1

 رماي م امكص اذهو بوجولا مدعب لماجلا ردعب هنالع لسلد ةداعالاب هرما
 ةاللصلاك لن ريغ نسحال هيا هريخا دقو تاولصلا م ىضمام ةداعابهن الص ىفءىسملا

 | نال الق لهحلاب اهمف هردعب مو ةالصلا كلت دسي نا هرما ملق لبق نأف «لهخلاب هل ارشع

 ةالاصلا ران سما الاهف لق ناف ءاهب ين اب نأ هيلع بجوف ةالضلاناكرا ملع دقو قاب تقولا

 هبلعةالصلاب ملسو هيلع هللا ىلص هرفإ انلق ءىسملا رما امك ةالصلا كلت .ةداعاب هلع

 | هللا ىلص ىلا نم مالا كلذ عمسامل لجرلانا لمتحمو بوجولا ىف ىهاظ معاه

 ١ نأ لمحت واهب . ماسو هيلع للا ىصوتلا هرم أيناري غنم راعالاىلا ردا ماسوهملع ظ

 أ رمآلا نم سهاظلا ل رتنالف كلذ ريغ لمتحبولابتداءا هيلع بجمال الفن تن < ةااصلا نوكت
 1 ءاوسلا ىلع ةلالدلا كرتشماما هلاضف ثن دحف ملعا هللا ولمتحلا هةعملااذهل مك للدوهو

 ىلعفاضيا هيف يكل ةجح الف ءان ركصذ امك ل ناح نمةلال دلا حجا راماوهبف مكل ةجحالف

 ولو هنالص ىف ؛ىسملا ملسو هيلع هللا لص ىلا اهملسيزهلوق .هب مكجاجتحا طقسب نب ريدقلل
 | هلمج دق اذهءىملاثيدح نا اهدحاهوجو نم هءاوجف اهايا هملعل اضرف تناك
 |!مىننىفاوفلاب و هنقاط قوف هولمحو هيوجؤ نوف ام لك ىنىف مهادشتسم نورخآتملا
 | ا جتحا دهشتلا بوجوىن نموهب جتحا ةحنافلا بوجوىنننف هب وجو ىف فلتخا
 ]| سو هسياع هللا ىلص ىبلاىلع ةالصلا بوجو تن نمو هب جحا ملشلا بوجو فن نمو
 | ىنن نسوهن جتحا لادتءالا ىنكرو دوجسلاو عوكرلا راكذاب وجو ىن: نمو هن جحا
  دمفالاو لالدتسالا ق لاسرتساو لهاستا ذه لكو هن جحا لاةتنالا تاريكت بوجو
 : هشنو ةيوحو نع تكس لق ن وكسب نأ هّساَغ لب كلد نم ءى توجو ونس آل ققحتلا

 1 لدي هنو رمأ ام ريغ رمالا نعت وكس لق اف هياض راعم ن وكب الدلة ج وملاةلدالل هبا اف

 |اناضار ا ريغةحاملا تقو نع ناسلاريخاتو نأاسلا ماقم ىف هنال جا وب ىدل هيأ ىلع

 داهشفلا بجمال وق نأ همزلب هناف جوا اذه ىلع ههلدّتي نا ادحا نكحمالاده لق

 ثيدحلا ىف هركذي ٠ ءىع لكألو ةحتافلاةءارقالو ةسئاالو مالسلاالودل سولاحلا الو

 الاذهو امهب هرمأنمل هنال تق ولا ىف ةاللصلا الو ةلمقلا لاقّتسا هملع يحنال هنا اذه درطو



 «0.و
 اذه اوعقاف كل ليق كلذ ىف ىسي وهو هبف ءاسا ام هملع امنا مللق نافدحا هلو

 ىبنلاهب رما امزا يناستا ٠ اذهعىسملا يدم ءوجو متفنام لك كعزانم نم باوجلا
 هنءىسلا هرماكلراو بوجولا يف صهاط لملد ةالصلاءازجا نم لسو«بيلع هللا ىلسض ظ

 ناكرالا ملظعم هملعهنا امو كلذ دعب بجو هلا اهموه بق ءىسي هناا نهتم اروما لمتحما

 صعب ميلمت ىلع وأ هءالص ىف سو بلع هللا ىيص هبدهاشم ىلع همملعتهسصق ل احاو اهمهاو ا

 رقتسملا نم ناكف اضعب مهضعب ميلعتب مهرماي ناك ملتوهسلعهللا لصهناف هل ةباسحصلا |
 || هللاىلص ىتلا ن وكيناىف روذصحم ىا و لاضلا داشراو لهاا ملعتىف مهل هذا مهدلعإ

 |هبتشملااذه نكيمل اذه لمتحا اذاو رخ الا ضعباءاصتا هملعو ضعلا هملع سو هيلعأ

 | تاجاو نم اهريغالو ملسو هلع هللا ىلصىلا ىلعةالصلابوجوةلرالاض راعم لمجلا :

 ( .ملعا لاو لمجلا هيتشمملا ىلع مكح لا حيرصلا6 دقت جاولاو اهلعمدقب نا نعالضف ةالصلا |
2 

 | انتلدا اوعمسا اناق عاحابو هلثم نم هل ض راعمال حت لبلدي تيشناما ضئارغلاهلوق
 | نولصي همك الَمَو َناَّنِإ ىلامتهلوق لوالا ليلدلاهةلداهيلعانلف بوجولا لعنألا

 | احبس هللا ةلالدلا جو الست اولسوي اوس اونعآَن يأ بأ! يشل اىقعأأ
 لدي قلطملا هرماو ملسوهيلعهللا ىلصَّللا لوس روع ميلستللاو ةالصلاب نينمملارما ىلاعتوأ |

 | هذه ةيفكنع هولأس منع هللا ىضرهباحصان ا تبثد قو هفالخ ىلع ليلد مقءمام ب وجولا ىلع

 وه هوملعىذلا مالسلان ات يد قو ني دحلا دمج ىلع رص هللا اولوق لاقفابيروم ل اةالصلا |
 هناهص ويدحاو نيلحملا ونيميلعتلاونيرمالاجرخف دهشنلامالس وه وةالصلا ق هيلع ماللسلا

 اع اههبشم ةالصلا نعمول اسفلسو هيلعهللا بص هيلع ملستلا دهيفودب مهل ارما دهشتلاىهملع

 ظ ملسنلاو ةالصلا|مثي دخلا ىفنر وكذملا ملستلاوةالصلانأ ىلع ل ذا ذهو هملع ملستلانمهوملعإا

 مرسم لكن اكلابفال ةالصلاج راخهيلع ملستلاوةالصلاب دا رمل اناكوأ هنادحت وبةالصلا ىفهملغ

 |اونوكي ملمهنا مولعملانمو هتاكربو هللا ةمحروىنابما كيلعمالسلاهلل وق هيلعس اذ

 | مالسلالاقاميرو مكلعمالسلا لوق مبنم لخادلاناكلب ةضفمكلا ءذهسهملع مالسلا فن

 ]هيلع نوماس اولازبإ مهو كلذ وحمو هلال وسراي كيلعمالسلالاقامبرو هللا ل وسر ىلعأل
 ىف هيلعمالسلاوهوايلعد از ردقهوملعىذلااءاومالسالاةسحتل مالسالا لوا نمأ]

 لهده ممحدقو انالص ىقكماعانلص نحاذا صن فنك حسا نبأ ثدي دح هي وبو ةاعصلا

 | دقو ىييللاو نطقرادلاو مكحاخلاونابحنباو ةمب زخم نبا مهتم طاف نم ةعامج ةلئل :

 |ابسفك نعل ؤسملاةالصلا نار رقت اًذاووشلذ نع اولا هةياورلاءذاههب كاعأ امءدقنا
 1 ا ا ا نا دورس الات وييجز دب نع يسحب
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 || اهنا تيتا نآترقلاةوابنم هبرروسأملا ناملا جرح كلذ جرخدق و ةالصلا سمت هيلع الصلاه
 || راشا امهجو اذه لاملواب م لسو هيلع للا ىلص ىتاارمأ كلذمملا فاضنمو بوجولا ىلع
 ظ ىلع وهمالاك ةياكح مدقت دقوةحاوهاذاق تنم كلذ بما تث هلوش دنا مامالا هملا
 امدحان رمال مت< مملع 8 مو هساع هللا لص هلوقنأ اهدحأ ةزسا لالدتسالا اذه
 دسع نادلاق اهسفنةاللصلا نم مالاسنا# دارعنأ ياذا وةالاصلا َّق هيلع مالسلا هيدا نأ

 أ دهشنلا ىق جاو مالسلاومالاسلاب ةالصلن نارتقاقلالد لداعا م ” كرام لع نا يئاثثا.وبا
 | ارهوةالمصلاالو مالا ب وج :ملسنالا,!ثلاثلا . ةفسشنارتق الا هل الد وةا9اصصلا ازكف

 هزه نعدسا ولا و٠ لس سو ماع هنأ ىبص هيلع مالاسلاب وح راماست دعب مبامنا مكتمكال هتسالا

 كملعمالسااذهأ ولاق هب اوه وهلط سام ثادشا سم ىنافادجد سافف لالا اما ءةلكسألا

 | اضياودعسيا دبدح قىراخلا طظفاأ كا ذع ةالسملا فاكق ءانق رعدقش ال 'وصرطا
 الب القاسم روم ىلا ءالسلاوةالصلا ةسفنك نع ٍلسو هلع للا إس ىغتا | وثاساعتامهمئاق
 ش 0 1 ' مهحو مه ل نم لاوس ىلاملالا ّوسلااءاو ٠ ةالاصلا م مالسلاةسمفنك نغ

 ول است :الصلاناانب و نآرقلل ىف !مهبرمالاب الل دستساامناو نارتقالا ةئالدب تح ماناف
 ظ ف لا ٌؤلااما ٠ ةالصلا ىىلاةالصلا اما اهايا مهمل نإ إس وهملع هللا للص ىلا | ْ

 | نوكب فكك فااجلا والحي ةنسلاو.باتكلا نم ةلدالا ىلع ضرتسبالم ف داسنلا ةياغ وف
 | قد ض راعمال مص نيل دلالات اهمف مكمعزاسنم ل اوقىلع للدلا اق دقتل انس ىف مكفالخ
 نماهفل خام لالطعس ىبإ ١و هلدالا ناف لع لها هش رط سكعالا ان انه لو عرشا ةاسم

 ظ لاوقاناال اهنال فا لوق زك زعمدقت ابحوم فلاخ نم لعام رتما ولا وكلا ْ]

 ىف مكملع ةحح ثيدحلانام اهيلعمدشو اعاضتقم لطسو ةلدالاابضزامتنيدبمغا
 0003 هسمااريصملا بحس لس و هيلع هللا ىلص هشلعةالاصلاو ملسلابوجو علل ههناف نيتل اسملا

 || تالصكل مننا !:رماودبشتلا فكلذ لوق ناكملسوهبلعللا لص ىنانا نانا ليلدلا
 اما ٠ ناتمدقم ٌناتاهف للدلا هصخامالاةالصلا ىف لمفام لصف بوجو قعادءاذهو
 ىدحلدمجن , مهار رأ نع ء دسم ىقهنعهللا ىضر ىناثناىو راماهلاسيف ل والاةمدقملا

 ملسؤ هيلع هللا لص ىلا نعةرجعن بك نع ليل ىلا نب نمح لا دبع نع قحسا نب دعس
 معارالا ىلع ومهارإ ىلعتيلص مدخل ١١ لعودم يع لص مهلا ةالبصلا فل وس ناك هنا
 اذه ودب داب كلا مهارب ربالا ىلعو مها ربا ىلع تكرايمدخت لا لعو دم لعل رانو

 ةىدع ناو ينابصالاناا وفاعل مهسةعامج + هضوديقف 0 يي نويهادإ هينزاكناو ]



 هنو

 | كلام نع هحصت قى ,ىراخملاءا :ءاورامابان ةسائلاةمدقملام او ٠ لو رخاآ هفعضو ةدقعن:او :

 أ نيرشعمدنعانقاف نويراقتم ةيص نحو ملسو «بلعهللا لصىتلاننا لاقت روحا نبا
 ( لاقف (محراقمقرناكو هانربخاف انها فان كرت نمعانأسو انها ىلاانقتشا انا نظف ةلمل [

 ظ مكلزذ ولد ةالاصلاد رضحا داو ىبصأ يف ومّسأ راما واصو مهو رمومهوملمف خلها ىلاا و جرا ْ

 | ىف روكذموهام تاضارتعالا وةاثسالا نملالدتسالا اذه ىلعو مربكا مكن لوك دحا |
 1 هللا لسوه بلع هللا ىلص ىنلازاف دسعن هلاضف ثيدحث لال الملدلا #١ مض وملا اده ريغ '

 ظ ملسو هيلع لسد لع ةالصلاو هلع٠ الاولاد مح ادملفكدحا ىل اصاداو رغلوا ظ

 1 نابح نباو هيزخن ا هحيورسلا لهاودجا مامالاهاورمدش دق وءاش اع : عدملم :

 ةراعالاب ىصملا اذه رمأا لسو هيلعهّللا لص ىنلانااهدحا وجوب مبلع ضرتعاو كل وأ

 ىذمرتلا ىورام لمل دءاهشضال ةالصلا ءاضقنادعب ناكءاعدلا اذهنا يناثلا ٠ هءاوج مدقتدقوأل
 | دادعاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ران ثيدحلا اذهىفونيدشر ثيدح نم هبعماح ىف

 | اه-ألسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاقف ىنمح را ويل رفغنا مهللا لاق و ببصف لج رلخدإ
 هوجو نمانهباوجوهعدا< لعل صوهلها وه اى هللادمحاف تدعقف تاصاذا صم

 1 ةرقثا فلاخاذا فيكفهلالقتسا مهةححن وكبالفهريغو ةعرز وباهفعض نذشرنا اهدحا٠أل

 قوعديالجر ملسو هيلعللا ىلصىتلاعسهيفلاق ثيدحااذهىور نم لكن ال تاسمالا]
 | لدءالو ةالصلاءاضّس ادساعد ىعادلا اذه نا هش دح ىف لَه )نددش رنا يناتا ٠ هتالصأ

 ]| نم هغارفدسبلاق هناىلع لد. الاذهو يلرفغا مهللا لاقف يصف لاق لب كلذ رعهلففل |
 | لهنامواعم و هللا دممحتس ا دسلف كدا ىلصاز ا ىلاق هناف كلذ لع لما دثي دنا رفنوةالصلا]]
 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ةبعدا ةماعزاوايسال واهمف لوخدلا لب ةالصلانم غارفلا كلديدرإل

 ا سابع نباوةهئاع وىس وميباو ىلعو ةربره يبا ثيدحك اهدعب ال ةالصلا ىف تناكأا

 | قةتالصدعب وعدي ناك ملسو هيلعهللا لس هنامهنمدحا لق[ ومهريغورام وةفيذح وأ
 | جراخ هب وعدا له ل هتالص ىف هب وعدي ءاعد هنعهللا ضر قيدصلاهل اساملو حصص تن دحأ]]

 هيلع لبغم هب رجانم ىلصملاو امس الةالاصلا نه كمالسدعب عدا ىعادلا اذهل لقب موةالصلا 8
 ٠١ هتاحاتم نمةغارق وهتعةقارصتا دعيمل هئاعد نم يسنالاملا هذه ىقملامت هيرءؤاعدن 8#

 ادغو دوعقلا قدبشللا هب دارا اماهلها وه ام هللادمحاف اسوهملع هللا ه!ص هلوقنا ثلاثا ظ

 هلوسر ىلع ةالصلاو هملع ءانلاو ىلا مت هللادمحم هرماو كدبعت ىف عيت دعقف تلصا ذا لاقأ

 هللا ممختدمب وعدم وهيف ىلصي نا هرمأ ىدلا نا ثلا كا ضارتعالا ٠ ملس وهسلع هللا لصأأ



ْ 00 | 93 

 ظ 1 ظ لعءاشلا هش عرمشل »ب عضوم السلا سيلانا اذه با وحو ٠ دهشتلادعب هلا ملق ف نيممريغأ

 1 ةالصلا رخأ دهشتلاِف الأ ءاعدلا متملس وهملعهللأ لص هلوسر ىلع ةاللس ملأ ىلابست هللا

 1| دالصلا رخآ دارا أما هنأ مف اناغا دوحسلاو عوك رلا الومابقلا ف عرشإال كاد نافإ

 سيل ءاعذلاو هيلع داسلا تع ءاعدلاب همكم رماهنا ميارلا ذارتعالا .دهشتلايف هسولجلاح 8
 ليحتسيالهنااهدحا ء.وجو نما ذهبا وجو لس وهيلع هلا لض هيلع ةالصلا اذكف بجا ونأ

 بوجولا لصا ىلع رخآلا سف امحدحا بوجو.مدع ىلع لل دلام وش نيئيشد رمأي نا
 رفأ دو دهشتلاوه هلاف ءاعدلا لق ىجاو وه ءاناودملا نم روكّذملا اذه نا ىلاثلا

 | نارتقا نكي لو مهيلع ضرف هنا مهلع هللا ىضر ةسباحصلا رخاوهب ملسوهيلع هللا ىلص ىثل
 نأ ثلالا ٠ملسو هيلع هلا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا اًدكف هءوجول اطقسم هنءامدلابرمألا ظ

 1 | نم 7 فهتس ٠ "اوةبوتلاب ءاعدلاوهوبجاو وهام ءاعدلا نم ناف لطاب يجضأل ءاعدلا كل وق

 ]| لاسب+ نملة ماس و هيلع هللا ىلص ىللا نع ىوردقو اهريغو وفعلاو هيادهاو ب ويدلا ْ

 هنا لماما شا رعالا ٠ .مارخت لمقوا يحاوو كرت لعالا نوكياليضفلاو هم هيلع بضفي هللأ

 أ ىروتستتوأ اذهرلا انايبرخؤي م ةالصلاىفاضرقولسوندلعالا لص يبت ىلعتالصلاناكول |
 4 اذهب ربو «٠ ثيدحلا اذهلق ؟دافتسمآ م وجوب ملعلا ناكل اهم «رمأتل اهلمغيال الجرأا ٠

 ىنلاعر هاف اهك يدق ناكىبصملا اذه لب ثبدحلا اذ_.الاةمالا لع ج واماهلا لقلت 1

 ظ نافهءاللص ىف« ىبسملا تيدحك اذهو هغرش نممولعم رقتسم وه اسمع ملسو هيلع هللا ىلصأ

دح نمآذافتسم نكي ةمالا ىلعةنين امطلاو دوجسلاو عوكرلا بوجو 7
 : ىنانام ' رخاتس و هثي

 2 رس ىتلاةالصلا لصب ناءرمأ ماو ينأ رعالا اذه ةالاص نيحىلا كلذل ميوهبلع الا ىلصأا

 ا 1نيدح تيدحلا | ادهى الافق ىدمرتلاو دوادابانا سداسلاضارتعالا ٠ ' انه لاق هئمال

 ( اذه ,هريغل و! كلذ نكي م بفلكم لك ىلعاجاو اذهناكولؤا ف رحمه ريغلو اهل لاققلا ضف“

 ١ ناجح ناوهم زحناامهاور :ىتلاةححصلاةياورلا نا هدح ا.ه وجو نم دساف ضارتعا

 1 اتهوانأ ٍياشا٠ مهريغو ىيسلاو ىنطقرادلاودمحا مامالاءاوراذكو واولان هريغأو هللاقفأ]
 .ّ 7 الو ىلا_عتلاق مءريغوا اذه كلذ للف لص ٍلصم ى انا ىنمماو ميسقتلل لب رييخعتلل تسد |

 1 ءادهأا. :اذهاما هعطتالف ناك امها عملا لب ريت ادا رها سل اروفكوأ انا مهتم حطت |

 1 عباد لأ هم ركذف هللا دسحتس دلك دحا لصا دادل وق وشم ومعلاو ْح رمص ثدردحلا نا ثلاثا 3

  «مطاذه و هركح ذف لس وهيلع هللا لصةللال وسر مهملع عرش واو ىانلاةباوروؤنأ ِ

 . | اضعب اهضعب ىو دقو هدارفلادنعه«ةجملا موقت الالم لكتم داحاقتالاث عبارلا ليلدلا ||



»001( 
 نبانعىعملا وهراح نعرمسن. ةرمع ثيدح نم ىنطقرادلاها وزاماه دحا , عامجالاهنع

 كنالص ىف نك نالف تيلصاداةديرناب ملسو هيلع هللا ىلص هللالومسرلاق لات هسا نعودي رب

 ذابعىلع لسوهلسرو هللاءاينا عسمج ىلع ملسو ةالصلاةاكزاهاف ىلع ةالسصلاو دبشتلا

 أ لاق لاق رباح نع رمس نيورمع قبررط نم اضياىنطق رادلا هاور اميىتاثلا ٠ نيل اصلا هلفا

 هللا لص هللا لوسر تعمس هع هللا ىضرةشئاع تلاقلوَش ١ عدجألا نن قو رسم ثعمس ىعشلا

 راحو ةرمسن ورم ْنكل ىلع ةالصصلابو روهلعب الا ةالص هللا لش اللوش ملسو هيلع

 نمسهملا دع ثيدح نم ىنطقرادلا هاورامثلاملا . ورمع نم حلص ا راح وامهثمدحم متحم ال

 8 نل ةالصال لاق ٍلسو هيلع ىلص تلا! هدج نع هسا نع دعس نب لاسهس نب شامع نبا
 ظ هدج نغ هبا نع شاب عن يباثيدح نم ينارعطلا هآورو سو هملع هللا ىلص همن ىلع لص ل

 فورعملا_يلخكلاف ىراخبلا#ب جتحاةقث ناكناوءوخلا باو ةححن دل نمسهملا دعو
 لقدنا سمالاليلدلا#«تبْسالو نيهجولاب يتاربطلاءاورو نمسهملادع ةباور نم وهامتأ هف

 ظفحم /وكلذ مداف دقوىراصنالا دوعسم يناورمعنءاو د وعسم نبا نعاسم وجو عن

 ىلعايس ال وهبجح هريمن هفلا خم + اذ يباح صلا ل وق و يجتال لاوهنا ةباسحصلا نم دحا نع
 | هملع هللا ىلص مهسدهع نم سانا لمع اذه نا سداسلا لمل دلا « قارعلا وةنسدملا لهالوضا

 راس ىفةمالا قافنا نكي هجاوريغملسو هملعهللا ىلص هملعةالصلاتن - :اكوان ' الاىلارسو

 هريسفن ف نامح نب لتاقم لاقدق واه لالخالال رو دمشلا فاه وق ىبعراصعالاو راصماالا

 قماقلاو اماقوا ىلع واهملع ةظفاحملاابماقا لاق ةالاصلا نومسشت "ذل لجو نعهلوقو

 لاتدقو ريخالا دجشتلا فاسو هيلعهلل! لص ىلا ىلع ةالصلاودبكلاوووجسلاو عوكرلاو
 ىف ملسو هيلعاللا ىلصىنلا ىلعةالصلافاولا5َ لنا حم ىلعريسفتلا ىف لابع سا تاادما مامالا

 أاهركد ىلا ةجناح الة بقا, ل وقلا اذهب احس !كسمتدقوةءجاون وكتفاهروم ملابس اق نم ةالضلا

 || «فينحوبا اذه ةلدالاءذهن وري هايشاةالصلا ىفب جوا نمالا مكمامانعزانمل لوقنمئاولاق

 || ىنلاىل ع ةالصلاب وجوةلدانم هيرجوةلدانباو رتولا بوجو.لوق هللا هجر
 | انتل دا موأهشال لسرم ثب دح هن الص ىق هقهق نم ىلع ءوضولا بجو و ملسو هلع هللا ىلص

 ةلدامواقال ةلداباهوحنو ةماحملاوقاءرلاو ٠ ىتلانم ءوضولا بجو.و ةلاسلاءذهىف

 ص ره تسل ب حتسملاو ضرفلا نيب ءاسشا ٍةالصلا ىف نال وش هللاهمح كلام وةلاسسللاءذه |

 لاقشتالا تأ ريكتو ة ةحتافلا عمةروسة+ارقكاتسداف اهو مسي ةحْشسملاو ةلمضفلا قوق ىو

 دما وهنف مهل لاصفن ىبعاسهك ىف دوخسلاز وجوب وةتفاحلاورهجلاو ىلوالا ةسلمخلاو



>0١ 
 هيلع هللا لص ىتلا ىلع ةالصلاباجئاف ًاوهساهكرتلدوجسلا جوبو تابجاومذه ىغسب

 نايرفلا» جتحااماذسهفاسهنود سيلف هد نم ريثك باج !نمىوقا نكي منا ملتسو
 نم اهنفةل اسم ناف لسا ىجخاشلا ىلعاهنف عملا عسنشتنادوصقملا ولأ لا هذهىف

 همر مقلانباءالك ىهنا معا هللا واهيلا يهادلا ىلع منعي فك أدهلثم ران الا و ةلدالا

 ءركص زدنع هيلعةالصلا لسو هيلع هللا بص ىلا لعتالصلان طا وم مها نم وه ىلاعت هللا

 ىف ماو هنض ىواخسلا ظفاحلا اه كذدق وبالااذه ىفيئالطسقلامامالا اهركشمل ناو

 املك ةبجاو ملس و هيلع هللا ىبصهيلغةالصلا نايل اق نمءاململا نم نا باتكلا اذه ةمدقم لوا

 هيلع ةالاصلال رنم ريؤحتلا نماثلا بالا ىف وكلذ ىف قلعتن ة ريثك ثيداحا يناثلا باملا فو ركد

 [أناشلا اذه ىف قلعت ىرخادءاوف هيفوزاكلا نمدودمم كلذ نا ومر كد دنع ماس و هيلع هللا ىلص

 [لمحلا نابلس خلا لاق لس و هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلااييف عنمتىتلاعضاوملا ىف لصف لع

 هيلعدّللا ىلص ىتلا ىلعالصلا ءاملعلا هزك تاريخا لثالد ىلعهح رش ىفةصفاشلاءايلع نم

 ]بدلا و بجعتلاو ةرثملاو عسسل دنعو نانينالا ةجخاحو عاملا هوءضاوم ةصسق سو

 ]| ىبلاعضاوملا نم نارمس نب سنو خسشلاركدو ةريخالا ةثالثا ىف الاخ ىلع ساطفلاو
 | هده له ناد ب و ها ملعاهللاو ةساحلا نك اماوةرذقلا نكامالاابهمفةالصلا نع ىجنأ

 ا انم لئالدلا حرمش نع رات لا ردلا ىلع هتشاحىف ةيقتخلا“ نمندباع ماض دسنا ةراصلا |

 أدنعالو ساطعلا دنع هركذيال اسقف. ةعرلا ىفانهنعةنالثلا لع صنو لاق ةريخالاةررجبا ادع
 ةيكلاملا نمبيطلا حف بحاضم ىرقملا دما بابشلاهظنو ها بحعتلادنعالو ةحسذلا حبذ

 ظ ىورثالاةصالخ بحاصهتمح راه رك د كلذ ىف ناسا
 امُهومش داب قلخلل هتاسو ىذلا ىلع ةالصلا راثكأ كملع

 امومه هلم داز ينونع امالك اهدع ٌرمر ىف تلقرشس اهعدو

 اهومح ىلا دفق أاسبم ثمن حراوج بند تلمح قتاع ىلع

 ١ ساطع , بدترتلا لع زمرام نامادهو ثلاثلا تيبلا نم ةملكلكنمف رحلوايعقاو زمرلاو

 مده دقو ها ناسنالا ةجاح ٠ لكأ ءارذق , عيس ٠ بجعت ء عامج ٠ حيبد ٠ مامحةربع

 ىلع ةالصلا اهبف بحسن ىتبلا نطاوملا نم ساطعلا وحب ذلا وب حممتا دع بالا اذهىق

 |ردلا ف لاقو ٠ انه هتداعال ةجاحالف كلذ فنالخلا ركحذو لسوهيلع هللا لص ىبنا

 [اهوحنو عاقولاوساطملاو برمثلا ولك الاى لاصق هتلاركد هيفدرفه ام ةعامج لا دوضنملا
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 ساطعلا مو ركحذامدر لعق هيف اس و+بلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالاصلاب ةحلادرتالاف

 دنعهسوهبيلع هللا ىلص هيلعةالاصلا ى <لاملا نوئحسمركو لابح ذررصا لكن اورهقلادروأا

 ىتابالىا هللاالاهلا ال هللا ناح سكك لذ ن وكي ةصقاشلاىأ انتعانم ىميلحلالاةؤيحعلا|

 ناف هيححاص ىلع ىشحاف هنم كحضي واردقتس امدنع هلع لص اف هللاالا هريغ وردانلاب

 ديق نمرفكلاى دبالالا هجشيىذلاوىونوقلا هيف رو هارفك نت[ واي اهلمجلا فرع

 هنملوحضملاوأردقتسملا رعاه ركصرب ناوهوهمالكىوش هملا ىع ونامت مكاذىعداز ْز

 ةيفنملا نمىبملا ردلامزجوىهالن وهاك زئاحر فكم ةكحضاهلعجوأ هرادقتس

 ) دحا|هم ص وب الو. عام عوالم صو علم دع ريكحللو ناكر

 هأ ءرقاو هراكدا ىنىوونا هلق رفكسحلا ىلع يضغلا هلمح نا نم افوح يضئالادنعإ

 ماس سو بل دس سيب يي يسم بس روس دا دما دوو سس يس ١ فس م

 ملس و هيلعدللا ىلص هملعةالصلا ل نم ردحتلاوف سداسلاب ابا ظ ظ

 املفانرضحفرشلااو رضحا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاة لاق هنع هللا ىضرةر رجع ن بكن عأ نعأ

 هللا لوسرايانلق ل زئاملف نيما لاق ةئلاتلا وترا مثنيما لاقف ةيناثلا ىترامنيما لاق ةجرد وئراأ]

 ملف ناضم ركل ردا ندعي "لاقف ىل ضر علي ربج نا لاقف هعمسن انكام آئيش موملاكنمانعمس دق

 تيقراملف نيمأ تلقف كيلعلصي ملفهدنعت 3نمدع "لاق ةيناثلا تدق راملف نما تلق هلرفغي ؤ

 ىف مالا هاور نيمأ تلق ةنجلا هالخدي ملفامهدحا وا هدنع ريكا وبال ردا نمد عب لاق ةئلاثثا

 نيدلاولاّر ىف ىراخسلاو ريكلا ىف يفا ربطلاو هحصتو هن اقث ىف نابح ناو دانس الا حصل ااقو كر دّسملا

 | ٠ تاقثهلاحرو ىمدقملاءايضلاومدباوف فهن ومس و ناعالا بعش ىف قبملاو ىضاقلا لمعامساودل
 هللا هدعباف ظفلب ىتأربطلاو هحص ىفنابح نبا ثريوملان:كلام نعد دحلا اذه جرخاو |

 | ظفلب امهدنسمىفرازيلاوةيشيبانااهنع هللا ىضر سنا نعهجرخاو «بعكةياو رىفدعب لدب

 ظ ىربصطلاو درفملا بدالا ىف ىراخبلار باح نعهجر ححاو٠ ٠حاهوباكردا لسحر فنا مغرا

 ىتييلاو ىنسلا نباو ىناريطلا دنع رخآ هجو نم هوحموإلا دع وش ظفلب ىنطقرادلاو#

 ظ ظفلب يناريطلاو رازملا هنع هللا ىضر رسأي نب رام نع هجر مخاو.رانلالخ دظفلب سشلاىف !ء

 | سابعن! نعهجرخاو هرامج ةياوروحخ أ اضيارازبلادوعس نبا نعهجرخا و٠ لجر فنا مغر ْ

 ا هجرخأ وصلخلا ل لاط 5 وباهولاد.عوىناريطلاهقحساو هللاد دعب اف ظماب امنع هللا ىضر |

 يناريطلاهسعّللا ىضر رو يبا نع هجيرخلاو هطسقق هللا هدعبا ظفلب يئارطلا هنأ
 ا نع + هح جرو .كاذك 6 ,وهارن,قاحسا هن هلع هللا !ىذ ردد 5 نع هح جرخاو و .رخإ
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 ىفناجحنا و ةع :رخنا هللاءدعب اف راسا لخدفدل فني ملف ظفلب هن هنعوللا ىضر هه ةرصهىلأ ظ

 «جرحاو٠تاوعدلا ىقويملاومدنسم ىفىلهيوباو درفملا بدالاىف ىراخنلاو انهيحيح

 نياسهجو نم مصاعينا نبا هنع هج رخاو٠خلا لجر بتاوغر ظفلب دمحاو ىذمرتلاه نع

 || لصي ملق هدنع تركّد ٌؤرما نستاوا ٌؤرما قش ياتاو لجر فتن اك رامهدحاوف

 || هلعهللا ىضر ةرمسنب رباح نع هجرخاو ءهسرتىف ىمستلادنع ظنفللا ادهوهو كنلع

 ظ نهللادبع نعهحرخاو ٠ ويقدلاو يناريطلاو رارعلاو ىطقرادلا خلا ى رمأ فنا مغر ظفلب

 ٠ىلاب فلا رفعجو مص اعين نبا وىتاريطلاو رازللام دعب امنت هللا ءدعب اف ظفللب هنع هللا ىضرث راما

 ] لاقلاَق هنع هللا ىضر رباح نعو.ينايرفلا .هوخامهنعهللاىضررقعج هللادع نعهجرخاو

 ىسلانا هجرخاىشدقف ىلع لصيرملف م دنعر رك د نم ملس وهملع هللا لص هللا لوسر

 ىضر ىلع ناسسملا نعو# ىلع لصب ملف ءدسنع تركو دبع قش ظ فل ىرطلا دعوه 9

 ىلخ ل ع ةالصلا ىطخف هدنع تركو نم لسو هيلع هللا ىلص هللالوسرلاقلاق امهنعدللا

 هللال وس رلاق لاق امنع هلا ىضر ساسع نءا نع و«ىرطلاو ىتا ربطلاهح رخآةنلا قب رْط

 [|© امخريغويتاريطلاو هجام نا ءاورةنملا قيرط ىطخ ىلع ةالصلا_وسن نم مسو هيلع هللا ىلص

 ىلغم الاسصلا ىسن نم ملسو * هلع هللا ىلص هللا ل وسرلاق لاثامبع هللا ىضر ة ةرره ىلا نعو

 |هدانسا نالاقو راطعلا»بشرلاو حارحلا ناو ىممتلاو و قيملاءاور ةنلا قيرط 'ىطخ

 ىلع مهم ةعاسم نع ىور ثتيدسملا اذه لاقو يدا ىموءوباظفاحلاو .ح

 ىلع نب دمج نعو ميعدللا ىضر ةملس ماو ةماماوباو سابع نباو بلاط يبا نبا

 ]| لاسرالا نمملاوبا لاق هعماح ىق قازرلا دع هنبجرخا السرم هلم ةيفنجلا نا وهأ

 ظ هد ص ودوضنملا ردلا ىقلاق#ىقمفوتا هللاب و اضعب اهّضعم دشي قرظلاوزهو حض هيق ١

 ) ىبح هيلع ةالصلا نع ىهالن ملسو هيلع هللا ىلص هرك د عمس لهنا ىلع لمحت نا ىنش ثيداحالا

 مثيب نم و ريصقت ىلا بسش. لام هلحمن نال فلكم ريغ ىساستانا هيلعركسمبالو ابسن

[اديعبسن هنأل اهقو جرخا نا ىلا ابسن قحةالاصلا نع ٌرطشلا بعلب لغاشت نم
 

 نب هللادبع نعو © هأ ابنقو جرخ ىتح ابي راتبسسالا ىلاناسنلا و لغاشتللىدؤللا وهللا

 ظ لخد ىلع لصي ملف ءدنع َبركذد نملاث مس وهيلع هللا لص ىلا نعهلعهللاىضر : دارح ظ

 | هللا لوس ر تعمس هنع لا ضر سانعىور < و#* س ودرفلادنسم ىف يملي دلاءاور رانلا

 انا الو ىنم سلف ةمان ةاللص ىلع لصن و هن دب نيب تركذ نم لوق " سو هيلع للاى لس | ظ

 |0.دنس ىلع بققأ . 5 ىدانسلا فا! لة ىناصيإ نيكو 9 قام و تنم لص ينال, هن هما ا

 نيرادلا دعس 0 و



»01 
 دنع ركح ذاناءافجلا نم ملسوهبيلع هللا ىلص هللا لوسرملاة لاق السر مةدانف نعو

اورو ىريملاة جرحا ملسو هسيلع هللا ىلص ىلع ىلصيالف لحجر
 نسحلا نعوهتاهنهت

 ركذا نا لخبلا نم ئرمابسحبلاق ملسو «هبلعّللا ىلصىنلا نعامهنع هللا ىضر ىلع نا
لا نع امهنعهللاىضر ىلعن نيسحلا نعو#هريغو مصاعيناناداور ىلع لصيالف هادسع

 / ىت

 لاقوهريمو م احل اهاور ىلع لصي, ملفءدنع تركذنم لخبلالاق ملسو هيلع هللا لص

 نب سنا نعودو هسهجو هللا مرك ىلع هيبانع هريغو يناسنلا هوحن ىورو دانسالا حي
 مكتبنا الا ءالخبلا لخماب مككرلا الإ ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلا هعفر هنع هللا ىضر كلام

 هللا لات هعدب ملفت وعداهءاتكىفهبردل لاق نمو ىلع لصي ملف هدنعتنركذ نم سانا زجعاب

 ىطصملا فرش ىفوهمدنس ىلع فتاوى واخسلاظفاسحلا لاق 'مُكل بحسن وُعْدأ ىلاعت

 ىطو ةربالا تلضفرحسلاتقوىف ايش ط سخن تناك اهنع هللا ىضر ةشئاعنا ظعا ولادعس ينال

 تدجوف ملسو هيلع هللا لصد وضب تييلاءاضاف ملس و هيلع هللا ىلص ىنلايلع لخدف جارسسلا

 لاقكلاربال نموتلاق ةمامقلاموب ينا رمال نمل ليولا5 هللا لوس راب كهج وأ وضا امَتلاَقفَت ربالا]|

 | نا مينا ءايلوالاةيلح فوه ىمساب عمساذا ىلع ىيالىذلا لاق ليخبلا نمو تلاقليخبلا
 : ءى لكق اعنا ىذلا هناحبس هللا قطن فاه داطص دق ةيبظ ةعمو لس وهيلع هللا ىلصىبنلاب رمالج 1

 ١ ىتحىم اختنا اذهرم اف عامجن الا مه ومهعضرا اناوادالواىلناهللال وش رابتلاقفةمظلا|

 ١ الف هيدي نيب ركذت نك هللا ىنتملف دعا منا تلاق ىدوعت مناف لاةدوعاو ىدالوا عضراو بهذا

 | تهذف اهنماضاناو اهقلطا ملسو هملعهللا ىلصىنلالاقف عدي و ىلص نمك تنك وا كلع ىلصي

 يف نعو كلل وش ومالسلاكئرَش هللا دمح اي لاقو مالسلاه سلع لبرج لزنف تداعم ةسظلا

 كلا مهدرا اأو اهدالوا همسظلا هده نم ك ماي محرا امال ىلالحو
 ثلا هسلقلا تعحر امك

 ظ سانلاريخىلع مكلداالا لاقدنا ملسو هيلعهللا لصهنعنطصملا فرش فوه لسوهيلعهللا ىلص

 نم سانلا ريسخ لاق ىلب هللا لوسرأي لبق سانلا قرساو سانا لسكأو ساشا رشو

 1 وذ ماف ةئيل ىف قرا نم سانلا لسكحصا وولسملا هيخلب ىهسينم سانلا رشو سالاهبعفتنا

 ىلخبنم سانلا لحم او ىلع لص ملف هدنع تركداذا نم سانا مالا وهحراوجوهن سلب هللا

 الص قرسي فيكح هللا لوسراي ليقدئالص قرسنم سانلاقرساو سانثا ىلع ملستلاب |
5 لاو هنع هللا ىض ر راح نعوواهووحسالو اهعوكر ميال لاق

 هللا لص دهللا لوسرلاة

 | نسح نعو# ىمليدلاءاور ىلع ىيصيالناهدنع تركد اذا لخحلا نمدسلا ب سح لاس و هيلعأ]

 ذا نا لخبلانم نم وملابسحم لس وهيلعهللا لص هللا ل وسر لاق لاق الس رم ى رصللا]



401 
 دعس هجر خا ىلع ىيصيالف لحردنع ركذا نأ احعش هك ظفل ىفو٠ ىلع قصيالف هدنعألا

 لاق هنعهللا ىضرىرافغلا رذيبا نعو ٠ تاق هءاورو ىضاقلا لمعامماوروُصنم نا

 اولاق سانا لخمتاب كربخاالا لاقف ملسو هسلعهللا ىلس هللا لوسرتتاف موهتاذتج رخل

 | نعو » مصاعيبانباءاور سانا لخما كلذف ىلع لص ملفم دنع ركذ نم لاق هللا لوسراي يلب
 هللا او ركزي ل اسلجيموق سلجام لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضرة رب هينا

 | ءاشناف ةمايقلاءوب  رئهللا نم ميلعناكألا ٍمسوهيلعهّللا ىلص هيبن ىعاواصيلو هيف ىلاعت
 افوق ومى بملاهجرخاو ىذمرتلا هنسحوهريغودمحامامالاءاور مهر فغءاشن او مهبذع

 موبةرسح مهلع ناكالاهمن ىلعاولصيو لاا وركذ. نأ لاق اوق رفات موق سلجام ظفلب ||
 ٠ ىنأ نعو * تاس هلاحر دنس هلع هللا ىضر ةمادا يبا نعم وحن نئاربطلاحرخاو ٠ ةمامقلا ظ

 | الاسلجم موق سلجماللاق هنا ماسو هلع هللا لص ىنلا نع هسنع هللا ىضرىردخلا دعس ظ
 الة ااولخد ناو ةرسح مهلعناكالا ممسو هلع هللا ىلص هللا لوس ر لع« نولصي]
 رباح نعو « حصص ثيدح وهو ىواخسلا ظفاسملا لاق هريغو تملا هاور باوتلانمنو ربأأ

 هّللاركد ريغ نعاوق رفتم موق عمتجاام ٍهسو هلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنعهّللاىضرأ]
 [ ىسلامطلاءاو رة فج قتنا نعاومافالا سو هلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصولحجو نع

 | نبهللادع نعو © ملسم ط رش ىلع ممسحصلالاح رهلا- روىواخسلا ظفاسمل لاق هريغو ف

 أ هل نيدالف لعلام نم سو بلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنا ىضردوعسم أ
 ةنالث ىهجوىرالاع وف رم اهعهللا ىض رةشناع نعو © ىزورملا نادمح نبد_#هجرخا

 ]أ ةمالملا لاق ( هسنت ) « هيدي نيب تركذ اذا لع ليل نمو تس راتو هن دلاول اعلا سفتا

 | كرت دعوة فاسلا ثيداحالا نمةلح ركذنادسب رجل وزلا هباتك ىف ىمشملا رجحناأ
 هذه حبرص وه اذه ادع راكلا نم هركذ عامس دنع ملسو هلع هللا لص نتا ىلع ةالصلا

 ءاعدلا ر ركن وراثال وحدك اديدش ادعواهف كد 2-5 ه«ملعهللا ىلصدتال ثيداحالا

 ملس و هبلع هللا لص تان مو قخسلاودسبلاب ملسو هيلع هللا ىلصىنلاو لبربج نم
 هلك اذه و ساستا لما هن وكب لب لخلاب صولا ودبعبمتا متر هلوشىا ناوهلاولذلاب |

 نم عمجه.لاق ىذلا لوقلا ىل عيناي اما اذه نكل ةريك كلذ نا ىفنقاف ادج ديدش دعو
 رك داملك ملسو هلع هللا بص هبلعةالصلا يجن هنا ةلباتْلاو ةضنحلاو ةكلاملاوةصفاشلا |

 إل اببلا ىلع ءالؤه لبق عامجالل فلانا لبق ناو ثيداحالاء ذه حيرض وهو
 هيلعةالصلا_كرئنا لاق ينا نكم ب وجولاب لوقا يلمف الاسما ريغف الطم بجي



 || بوجولامدعنم نورثكآلا«بيلعام ىلع اماو ةريكم كد عاوسدنع ملسو لعد يلصأ|
 | ةالصلالرثنم لعاب ف دبع ولا لمح ناالا مهللاةححصلاثي داحالا هذهعم لكشم وهفأ]

 هذهف مرت بعلو وهلب هلاغتشال اهكرتب ناك ملسو هيلع هللا ىلص هميظعتمدعب رعشب هجو ىلع
 مسو هيلعهللا ىلصهقحم راتبسالاو حبقلا نم اهقح هنا لاس: نا دعس الةلعاممجالا ةثشلا ]|

 هذه نيبهضراعمالهنا حضتين ف نيحف قسفم ةريبكم نرتقا امل ذئاحرتلانأ ىشتقاام أ
 ٠ لع هبت نم را لو مهم هناف كلز لمأتف ةيلكلا,بوجولامدع نم ةمئالاهلاق امو ثيداحالا ||
 دالصلاب وجوب نيلئاقلاةمئالا ركدباتكلالوا ىنمدهدقوهاةزاشا ىندابالوهنم «ىنتأ |

 بابا اذهئيداحا نم ريشكدرس ينال بابلاىفو ركَد املك سو هيلع هللا ىلص هيلع |
 هللا هس ىلا ىلعةالصلا كرنب ةقلعتملا تاياكتملاو فئاطللا نمهبساننام ءبارلاب الا ىفو| ||

ماسو هلع هللا ىلص هيلع ةالصلا نطاوم مها نم نأ سماخلا بالاىو ملسو هيلع
 أ املا 
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 لظندقف ملسو هيلعّللا لصه ركذد نع دأتلا اماوه مالسلاوةالصلاهيلعءركص ندع هلع أ
 لس وهسلعهللا لص هركذ نم م لكى ع رجا ولاقدنا ىيحتلا مهارا يللا نعدللا همر ضاع '

 | سو هيلع لا ىلص هته نمذخأي وهتكرح نم نكسيورق ونبو عشفغو مخ هدنع ركذوا |
  1هذه ءلاق د ىلاصت هللا اشدا ام يد َّ و هب دب نيس ناكو هسفنذخ اي ناك اسمع هلالحاو 8
 ىلا ركحذ اذا هنع لا ىضر كلام ناكو نيضاملا انتمئاوط اصلا انف . "ريس تناك[ |

  1كلذف امو هل لصف هءاسلج لعل ىعصل ىجح حنس , هول ريغس سو «سيلع هللا ىلص

 ءارقلا ديس ناكو ردكملا ن دمت اىرا تنك دقلن ورئام ىلعمركتاالتيأرام متي أرول لاقفأ |]
 ناك ود نن رثمح ىراتنكص دئلاوهوهجز ىحوسالا ادب اثيدح عدل است داكتالا ١

 ١ نعش دحت هم أ رام ورفصأ لس وهسلع هللأ لص ىنلاء هع ركذا ذاف مسنلا وهب اعدلا رثكص ,
  0ىللاركدي مساقلا نبنمحرلا هع ناكدقل ود راسهط ىلعالا لس و سلع هللا ىلص هللا لوسر |

 ش هللال وسر هسه ىف هباسل يمنح دق و مدلا هم قت اكهب ول ىلا رظننف اس وهب اعهنلا لص ظ

 : أ هللا ل وسر هدنعركذ اداف ريبزلا نب هللا دنع نب صاعينا تنك دقلو لس وهسلع اللا ىلص
 انها نمناكو ىرع لاتبأ ردفلو عومدهنبعق قبسالى تح يب ملس وه لع هللا وص أ |

 ظ ا دقلو هن عال وكف رام كف ملسوهلعهللا لص ىتامدنع رك داذاف مه ركاوساشا]

 | ماسوه لعل ىلصىتلا اوركذ اذاف نيدبتحلا ندعتملا نم ناكو ملسن ناوفصقاتنك |
 اذاف ينايتحسلاب وها ىلع ل خدنانكو موكؤيو هنع سانام وقف ىتح بم لازءالف بت |إ |
 ىوأشسلا انناحلا لاقدا هجرت تحب ماسوهيلع هللاىلص لال وسر ثيدح هلركذ أ |]



>» 
 بداتئاوراقولاو عوضخملاو عوشمللا نم كملع يجمام ثف رع !ذهتلمات اذاف كلذ هلقتدعب |
 | ملسو ههملع هللا ىلصم كل! همس! عامس واهر كد دنع هيلع ملسللاو ةاللصلا ىلعةبظاوملاو |

 للا مفن لثس وهصن ام جملا رجح نا مامالا ىواتف ىف تبأ رو ها ريتك ريثك أ ريثكايلسن '
 ءاقلخلا نم دحاوا ملسو هيلع هللا ' ص ىتتا مس ! | وعمس اذا نيد ْولا ون رضاحلل زوج لهب ْش

 غارفدمب اطداذا ًارهج اون ؤيو ناوضرلاب مه اوعريو ارهج هبلعاولص:نا هعبرالا]
 هلو باحاف مهراشنناوةضفارلا روهلغل نامزلا اذهىف ىضرتلا حسي واالمانتطخلا#

 وهف ةغلامريغ نم توصلاعف رب ركذ عامس دنع م اسوي لا ىلص هيلع ةالاصلامكحاما
 هركبالو ءريسغو ىووتلالاق هل يح رشو تاملاةرانعو ةهتسوه لب ةهأ ركص الب راح

 للا ْنِإ بيطخلا أرق اذا ملسو بلع هللا ىلص ىنلا ىلع الصلاب ةغلاسم البت وصلا عفراضيإ :
 هلع اهب وجوب ةعب رالايهاذملا نم ةمئالاقدق و فيكهي الا دل الع ةولصي 254 لَم

 ةالصلاب مهنا وصامفر نم نوْدؤملا هلطفنام كلذ ساّقنو همضاركداملك سو هيلع هللا ىبص ظ
 هركذ عام دنع ةالصل بلل عامي تلصتدنع بيلعلا ىدب نيب سو هيلعللا لص ةيلعإ[
 آ اوُملَسَو , هلع | ولَص اونا نير أ أ ايف اهب رمالادنع بلطبامك ملسو .بلعنلاىلصأ

 | ملسو هيلع هللا لص هيلع لص نم لكحل 'ن.يدنا نم جلا ىفرها وللا ىفامهديؤيو ايلست
 ةيطخلا ىفةباحصلا نع ىضرقلا, يكحامأ و ةعحاف ةغلاص عفرلا ىفغلابمال نكل ان وصف رينا[
 ىلعنيم اتااماو مهلجا مان آلا ورعما وه امك, مهامسأب مهلضانفا رحح ركحذأ ه سابالفأ

 سل

 ! و ةرورض يسع نم نءرضاملا لعرشوشيو عانسالا عمم هثال هكرتىل والاف ارهجم عدلا

 ةحمقلا عدلا نم وهف ةغلامملاعم اهسالر هلا نمهيلع ساّدلإ قطا ام اماو هيلا هجاح
 صاذا دوضنملا ردلاىفلاقوهراصتخاب ىهننا لعا ىلاعتو هناحصسللا وهكر/ىتننف ةمومذملا
 هذلا لص ىلا ىلع# الاصل اهعماسوابمراقل نسي سو هسلع هللا لصد هركد اهدي | ا ةالاصلا ل

 1| بد. مدع ىووتاهب ىتفا ىذلا نكل هحح رو ىلحعلانع راونالا حا ص هل ماس وه سلع

 لفنتلا ىف كلذ بدن ىلع دمحا صن و باصلا حرس ىفمن رك د ديزم كلذ ىفو لوق ىلع الصلال
 لوالادهعتلا فان هنعنسيو ريخالا دهشتلا ىفاهملع مالك لا مو هءدنىرصللان سحلا قلطاو
 , كةدقو هيلع لصي مو هدنعإسو هلع للا لص ر كد نم مذيىفةدراولاتيرداحالاهل لدبو
 ىف نلل لمانكلامدلا كلذ نم جوخ تتجه سقع هم هيلع ةالصلاهل | نيفدهشنلا رغ ١ ىبملا
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 أ ىلع ءاابه وجو ىلا راشا ىمملحلا نا ىلع راونالا نع سامدب اتم هبو اهج راخو ةالصلا

 ءا ركذاملك اهب وجوب لوقلا
 ا اا ا ا ا ا

 هلسو هياعدللا لص هيلع م مالسلا لضف ىقعباسلا بانا

 نيحاسس ةكّمالام هلل نأ لاق سو هيلع هللا ى لص ىلا نع هلع هللأ ىضر رادوعسم نأ نع

 ظ ىّمر سارع نا نعو © دادسالا حلاق وءريغو كاملا اور مالسلاقما نعىوغلم |

 هغلب الا هملع لسن وا د ىلع ىلصي لس و هلع هللا لص م ةما نم دحا سيللاةامهنع هللا

 هللا ىطر ةرب ره يللا نعو # افوقوماذكه هدنسمىنديوهارنبقحساءاورنالف كاداع ىلص
 دم مامالاهحرخامالسلاه ماع دراىحىحور ىلا ىلاعت هللا در الا ىلعملسيدحا نمام هسنع

 دازف ثي دحلا اذه ىننملا ىف ةمادقنب قفوملاركذ دقو هريغوراكذالا فىووناهحمسو هريغوأا
 | قرط نمه تأ راهفاهيلع فقاملو ىواخسلا طفاملاا لاق ىربق دنع ىلع ملسيمل وقدعب هن
 # كلما هللا لكوالا ىربقدنع ىلع لسد نمام هنع هللا ىضراضباة رب سه.يبا نع و#ثدحلا
 أ لضف نمدرواممودوضنلاردلا فرجح نا لاقنام الا بعش ىف ىتبللاه جرخا ىننلبسا

 لاقالا رحسالو رحشب نر زمام تعب ةلمل تناك كثي دح ماس و هلع هللا ىلص هيلع مالاسلا

 ىفو ثعبان الق ىلع ملي ناك ة كعازحح فرىمعال يا ثيدحو ه هللال وسرابكيلع مالسلا

 ىلاءاماهمقو لاق هملع ت ررمأ داهق ىعال ين ا تنم ىلاسل ىلإ اعملس ناك ًارجح كنا ظفل

 ظ هرم ىلع ناكدنال قفرملا قاق زين آلا +ءابلار جملا هنا فلسا ن .ءفللا تل ! ىلعر ممشا ام
 ظ 5 هلع للا ىلص هللا ل وسر ليربج لع ثيدحو * ةجدخت يملا ملس و هيلع هللا ىلص]
 ظ لب وهوالاردمالو رجح لا عرمب ملف فرصصنامن نيتك ىل اص ماض وتف اض وتب فدكص
 كيلع ىلا هللا ءيسا نم وه ىذلا مالاسلا لمقف انعم قفلتخاو . كيلع مالس ل وش هيلع

 ىلعركداذا ىعم نملوقنملا هللاصسانال هوركم لكم تملسوةكربلاو ريخلا نم تولخ الىا
 بتكا مهللا هيلع ملس مهللا نعش صئاقتلاو ماذملا نم ةمالسلا. خم لبقو . كلذ هدافا ءىث
 هتماواولع مايالا رم ىلعهنوعددادزنل صقن لكنم ةمالسلا هركص ذوهتماو 0

 ىنعملا نال ىلعب ىدعامتا ني ريخالا لع ودام قنالا هةملاسملا نم لبق واعافن راو ركدوأر
 ةدأف الف هءلعىذلا هنا لس و هكلم لجا نم دعلا قد فس امنا ىلا هواضقوكملعمب 0

 الل لسملا نال ةيبقلا ىضتق دسهشتلا قايسنأ عم بط وخو ٠ ٠ كل نم غلب ا تناككلذ ل
 هسعد رق ومجال ىدلا حلا, رحى ول وخدلاهلنذا تامحتلاب ت توكسلملا ب بأبحتفتس فَ
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 متر ضاح يملا اذافتفثلاف هتقباتهكربو ةسمحّرلا ينثطساوب كلذنا ىلع هبقةاجاملا
 ضرغلاز ال الا سكعانه ةالصلا ىلع مالسلا مدق و لاق من كيلعمالسلاالثاة هيلع ل قاف
 وهو لمفلاو هف رعملاي قحالا يهالاب هيف دس كلذوهب روم ماين أب تالاو ميلمتااهم دوصقملا

 ةمحتلا ىنمع مالسلاءزاتست بالو هك المو لاب اهيف تصتخا اهماقمو لعل[ ال ةالصلا
 م ناءزالاو داضالاوهو هتكئالمو هللا قح ىفّياَس الامهساعم نمناف مالسلا فالخم
 قرتي اهلا ىلع ناكرالا تاذتالصلا ىنم و ةيئرلا ىف ام ودناكف ةالصلا مزاتسيال وهفاضباورم
 ءاتنلابهمف ىدقاياغوه ريخالا اهدهشت و اباماقم نمماقم لكلعالا ىلا يندالا نماهيف
 هجولاى ع هلل اهدعبوامو تامحتلا تابئاوهواهعمجا و فاصوالا لكك اب ىلاصت هللا ىلع
 هل ع وصخخلا وهناسحبس للا مظعت ىلا ةيسنداب ”ةالصلا نم بولطملا ةياغلاوهادهو غلب لا لكآلا
 هةطاخعان ا داق هدب ىلع سهاباةيادملا كلتانل لص ونمماقمل انقّسا ماقملا اذه مالم

 |مهو غالبلاو ةبادسملا فم افاخ ىلع مالاسلابمأ ىنعملاب انعم هروضحومملا ةراشا هلع مالسلاب
 ىلعءادلاةس رم نيتترملا كلت لمش مظجهب ىذل دمحو تا ماقع كلؤ انمتخم * نوحلاصلا

 هلع هللا لص هقحتسإام ىلعأ ىلا ادَقَسا كاذ< لم هءافلخ وهلوسر ىلع ءانلا وىلامت هللا

 ( ىذلا اساعد ةءاجتتسا ىلا ةلصوءأ_للعجو هءانمتتتف هيلع ةالصلا وهوانلا نما ليلع ملسو
 أ ةننسن نعابشماوهسةلوقنملادوضنملاردلا تتحسن شما ه ىلع تيا رو ها هقعمب اء رما
 ىلع هح رمش ىقاخ مش لاق هصئام هذسملت ناو رجح نإ ديل نولسلا وون نبرمح طخ

 نم نيلصملا نعدل نكي ىلاصت هلا ىلا ةراشاهن اكملسو هلع هللا لص بطوخو ب بألا
 عوشملا دب دب زمادس هروضح كلذ نوكملو ماما لضفاب مهعم رضا مل اكنوكب ىتح هما

 هصخش رضحا ىنلااها كملع مالسلا كلوق لبق وءايحالا ىفلاق ىلاوفلا تيأر متروضملاو
 امىفاضالولا ىققواوهامت كبلع درو «فلسهءاىف كلاماقدصمأو ثامق ىف مركلا ظ

 ا كيلعمالسلا ملسو هسلعدّللا ىلص هللا ل وس رةامح ىف ل وشانكد وعسم نا لوق رقت
 ١ هنأ وع يباهياور ظفللا دهن ال كلذو ىلا ىلع مالسلاانلف ملسوهملع هللا لص ضقاملف ىبنثا ظ

 ]| هنع ىوارلا مهف نم لب دوعسم نبا لوق نم سبل كلدناتنسانبم حصالا ىراخلاهياورو
 | ام ىلع امررمتسا هيدا رادنا لمتحم مالسانلقهل وقف ىنلا ىلع ىنمي مالسا_لالق ضفاملفاهظفلو
 ةلالد همق قس مظفللا لمحا اذا و باطلا نع انض رعاوا راهنا لمتحم وهءامح ىفهيلعااكص
 ظ ضارعالا ىلعمب لدسبامهض راع ذأ رمسا وفرع ىذلا باطلا بوجو هضراعملحلصن لف

 | ىراخيلاةباو رذاةنا وعيا ظفل ىلا رظنبإل وىراخلاةباور لعد ومسنإ طظنل ىف باطلا
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 أ ءالسدا ؛ ملاناىوار "' يفت مالسانلق وهانأو و /وىنلا لعدص ىست روعسم ل21 طمل نأ تنس دقو مصأ ظ

 | ينأبالح» :ىارهنا مهن دنا ىضر ىلع نيسخأ ني دءاعلان بز نعو# ىهن ١ ىلا ىلع لاقف ىبلا ىف
 اان دح كيدحأ الا !لاق وداهنو وعدبف اهسش لتخ ديف لس و هيلع هللا ىبص ىتئاربق ددعتناك ةحرف ىلا ظ

 لاق سو هيلعهللا بص اص هللأل وسر نع هلع هللا ربل لن ىلع ىنعي ىدج نع يبأ نم هدعمس ظ

 ملك ((نا ىفلس مكميلسأ نافا لعاوملسو ارو مكن وس وساولمجلالو ادع ىربقا وذختنال '

 ١ لاتو» نسح ننرح وه وى هانا ظفأملالاَو لعيوب اهنعوةسشيبانيركبواا هج حل ظ

 | لسا تثج لاق لبس نعدمج نب زيزعئادعانتدح ةزمح نبيها رااح ىضاسقلال اعابسا

 | لس وهيلع هللا ىبص ىبتا بق دنع تدب ىف دعس نيسح نب نسح و ملس وه بلع هللا ىلبص ىتا ىلع ١
 |١ ب عملسا تفق وتلف تفقوكس أر ىلام لاقمت هدم راالتلق لك ؛ ندالاقفهّنْش ىباعدفإ

 ١ ٍلسو هلع دللا ىلص هللا ل وسرنأف هملع ماسف دحيسملا تلخدادالاقف ملسو هيلع هللا ىلصنلا ئ

 أ ,رعاواص ودجاسم ميايدنا وقاوذخلا دوبل هللا نعل راقماهواعجتالو يكن : وس قاولص لاوآ

 1 تناام ادهابلاقف رشلا باتس الج رىاردناىوردقو ٠ منك اممح ىنغلس مااا »

 موب ىلا امئاد هيلعةمالاسو هللا تاواض هغليس عسمجلانا ىنعيءا وسال سل ريالا, لج اجروأ
 تا اس و هسسلع هللأ ىل اص هنلال وسر لاقلاو هنعهللا ىضر كلام نب سنا نعو ٠ ندا ظ

 ظ اناك م انمدسعلاقازاف عمسب ىسأ ردع كلامو عمس ”رانلاو ءمستة لحاف هنالب

 اماكوم نمدع لاق اذاوىايا هنكسا هللا ةن آ ةدلاتلاق نما كل ساي هلا ناك
 كلم ا لاق ىتءا نم لجر ىلع لساذا و ىنمو رجامهللا راثلاتلاق راتانمىفرجا مهللا ناك

 | نعو © لاوكتد ناهجرخا مالسلاهسملعدرف كيلع سين الفان هدا عاب ىسأ ردنع ىذلا
 ههجو قئىر ىرشلاو موت اذءاح لس و هيلع هللا ىلص هللا لوس را هنع هللا ىضر هحلط يبا ظ

 الا كاتم ا نم دحاكاملع ىلصب ال نادم اي ىض رئاما لاف مالاسلا هملع ليربج ين ءاح هنا لا#قف

 هريغو يفاسنلاهجرخلا رشعهبلعتملسالا كلتما نمدحا كيلع ملسيال وأ رمشع هياعتسياص ١
 هللا لص ىبلا لع مالسلانا هلع هللا ىضر قيدصلا ركب يبا نع .كلاثا بالا قمدش و8٠

 مالسلاو قيدصلامالكدعب دوضنم اردلاىف رجح نبالاقو باقرلا قتعنم لضفا لسو«يلع |]
 لل ضفا لجو نع هللا نم مالس وارسشع ىلصملا ىلع هللا ءالس هلب ان ملس و هسملع هللا لص هيلع

 بانك ن عرج وبا لقنو هأ ةنم ىاوةنم نم اب كسها ةئح فلات لاةثام نم ظ

 هللا هعدنع سطاع ىطعل اق نسق نالاحضلا نع لا وكشم نب مسالا يبا هححضشمل ل رقلا

 ( للالوس ر لع رملستلابابّسمتا الارمعنيادإلاقق تكس مت نيملاعلا بر هلل دخلا لاف ريم نبأ



 ل
 .ا لاق نمدنأ ىنملب لاق هناحاضو نيدمع نعىوراضيإ ربجد مج زبأ لاقو ه للسوءيلع.هللا ىلص |

 | ل ملا بروماقملاو نكرلاو مارحلا رعشملاو مارخلا رهشلابر مهللارصعلا دعي سب مخن موب |
 3 كغلِس نالف ننالفن الوقف هلع هفلس كلم هللا ثعب مالسلا ىئم ادم ىزفا مارجلاو

 قم دمج اديس ور غلب ا مهللا لاق نمل مظع لضفامبنع هللا ىضر سابع نب نعيئورور# مالسلا |
 | دعب مامملاىف ملاسو هلع هللا ىبص ىتلااي ور لافت ةفيصلاهذهنا اوركذوإمالسوةيحم |

 | سداسلاب ابا ىفةم الا ةغصلا رخاىلاحاورالا ىف هما دس حوز ىلع لص مهلا ظ

 ) هناتكى فريج دمجشوبا مامالاىورو « امانمو هظش و هملعهللا لص ىتلاةيؤرادقممملا |
 | ملس وهبلع هللا لص هللال وسر لاق لاق هنا امهنع هللا ىضر سانع نبا نع ماصتغعالاو دالمل |

 كلعمالسلالوااي كملع مالسلاهمال سس ىف لاق و ىلع ملسق مالسلاهملع ليربج ىلعلزإ

 | ليربجاي تلقو هلع كلذ تركتاف لاق هابط اي كللع مالسلا نطاباي ك يلع مالسلار خاب
 | دمايلاق نع و لج قلا خلا الان وكتال ةفص هذهو ىلثم قول ةفصلا هذه ن وكت فبككح

 :اامسف قلخخسا عب نوده:كصتخا هنال ءالسلاب اذهب كبلع ملسا نايترماىلامت هللا نا ملعا |

 ثلج رخآ نا ىلا يلص ىلا بلص نم كلقن م 'مدأ كلم !بلص ىفدلر ون ىتلاءاسنالا لوا كلنال لالواب
 :لاس و رهدلارخآىلا نييبنثامتاخ ورصحلاىف ءانبنالارحآ كنال رخ ًالابثلاس ون امزلا رخا ىف
 يفرمامث ماعولاب مداكلابا قلخمن ا لق نم شرعلا قاس ىف همسا عمشلمسا نرقدنالن طاسبلاب
 هللاىلا امعادو اردن و اريشم هللا كلعب ىتح ماع فلادعب ماع فلا دما تماصف كلملعةالضلاب

 كلضف وكت وس فرع و نايدالا عسمح ىلع : رهظا هال هال لابكلامسو ًاريثم احارس وهنذاب |

 ظ دومتخ كب رفدبافص نم هفص وهمسأ نمايساكل قتشاو ضرالا و تاومسلا ل ها كفرشو

 ىف تح هفاخ ميم ىلع ىنلضف يذلا للدملا ملسو هلع هللا لصىنلانلا فد تناو
 رعاشلالاق ىتقص و ىمسا

 رخآلا مساب هاس دقو افرش لوالاب هِبث هلآلا فصو
 هال ىحوب هلع ىلا اذكو هلجيل هفصو نم اهقتشاو
 هلع هللا ىضر ناشح لاق و

 | دش انهو دوم شرعلاوذف  هلجيل همسإ نه هل قشق
 أ روم ىلاعت ّللاق دما نم هقاقتشاو لجو نع هللاءامسا نمسا وهو دو نم قدشم دمحف
 هللا لصد همبن مسا هنمقتشاو ةرخ الاوىلوالافضرالا لهاوتاومسلا لها دنع
 .لملف راصتخاب ريج د يللا مالك ىهساءاسنالا عسمج لعهلضف وهتمأ ركحل لس وهيلع

 نيرادلا ٌةداعع 5



 ظ 4 فيلا ى

 أ! نطاوم باب قو ملسو هلع هللا ىلص هيلع مالسلاةمضف ىفتاياكحةدع فئاطلل باب فرمو

 هنرايزو ةرومملا ةسدملا لوخد ركحؤ دنع ملسو هيلع هللا ىلص ىتلاىلع ةالصلا ||

 ماسو بلع هلل | ىلص هيلع مالسلا تاقلعتم نم بال اذه بس انس ام مالاسلاو ةالصلا هملع
 هملع لاش الف ىح هبا ررش اداولبق لاقهنأ بسلا نع دوضنملا ردلاىف لَ (هبن)

 كلشي نيفصملا نم نيريثك بتك تالا دقو ىتوملا ةحت ابنافمالسلا كملعال ومالسلا

 مالسلا كملع تاق ملس وه بلع هللا ىلص هللال وسر ثدنا هيش ينا ناىورو ءبنتحملف

 ىذامرتلا ىورو ىتولا ةنحم مالسلا كنلع ناف مالسلا كملع لقن اللاقف هللا لوسراي

 تاررمثالث هلا لوس راي مالسلا كيلع ماسو هيلعللاىلص ىنالاق الجر نا نسح دنس
 كيلع مالسلا لقيلف ملسملاءاخا لجرلا ىتل اذا لاق مث تملا ةمحب مالسلاك يلعن اهل لاقف

 ما انالاث هللا همحرو مالسلا ثكاملعو لاقف ملسو هلع هللا ىلص هملع در م هللا ةمحرو

 مالاس هنا ىلسع لدن مالسلا ملسوهسيلع هللا ىلص هدر نال حيحصي سلو رجح نا لاق

 حرش ىف هستنيب ام رضيال حس ضرخل ريس مالك درلا و ءادتبالا نيب لصفلاو ٠ حب
 موق راد مكيلع مالسلا قوملللاق ملسوهبلعفاىلص هلا حص دقف اشياو داسنر الا
 ةداع ىه ماو بولقلا ىبومىا ىتوملا ةيحن مالسلا كالع نوك ىنعمنا ىلع لدف نينمؤم |

 | ردلا ف لقنو . ىهتلا تملاو حلا قح ىف لضفا مكملع مالسلاف لكىلعو ةملهاجلا
 مسه بلغ هللا ىلص هيلع مالسلالاق هنا سوماقلا بحاص ىوقللا دحلا نعاضيا دوضنلا]

 «يلعمالاسلا دئاوف نمو 8 قباسلا "ىلع ملسب ملسم نم ام ريل ةالصلا نم لضفا هربق دنع
 | ءاح لاق هنعهللا ىضر دعس نب لهس نعف شبملا قيضو رقفلا ىتسهنا ملسو هلع هللا ىلص

 هل لامقف شاعملاو شدملا قمضو رتفلاهسملا اعف لس و هيلع هللا ىلص هللال وسر ملا لجر

 دحا هيف نكي مل وا دحا هيف ناكنا ماسق كلزتمتلخد اذا ٍلسوهِيلعهّللا لص هللا لوسرإ

 ىتح قزرلا هيلع هللا ردأف لجرلا لمفف ةدحاو ةرم دحا لا وهلقأ رف اوانيلع ملس من

 ىلاصتهلوقىف راشد نب ورمت نعو ىيبدملا ملسم وبا ءاور هنابارق وهنا ريسج ىلع ضافا
 ىلع ماسلا لسقف دحا تيلاف نكي منا لاق "كسضن لع اوم ويل ذا
 || تيللا لها ىلع مالسلا نيحلاصلا هللادابع ىلعو انلع مالسلا هناكرو هللا ةمحرو ىلا

 ىلع مالسلا لف دحا دجسملا ركتي ملاذا لاق ىختلا نعو ههناكر ودنيا ةمحرو

 «نيلاتملا هللا داع ىلعو انلع مالتلا لقف دحا تيلا ف نكحي ملاذاو هللا وسرأ]

 دما ديس تاولص حرش ىف سو ردعلا نمحرلا دبع خمشلاىدسس للاب قراملا دشناو
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 ماسالا لوق هيلاو هن مهف هباوأ تحن نوما تح رريا نم هل رقدنع امهنع هللا ىذر يود

 هءرس سدت ىريص والا

 مه هروث نم تلصتا امئف اهب ماركلالاسرا ىلا يأ لك

 ِْ مظلا ىف ياذا اهراوبأ نرهظب ايكاوك مه لضف سمش هناف

 ظ لسرلا نصداحاو لكأ أه ىنا ةزجعم لع نا ىنعي .هللاهمحر قوزرم نءاةمالعلا لاق لاقو

 || امئف : هلوق نسحا امو ملسو هلع للا ىلص دم رون نم مهم دحاو لكب تلصتا امئاف
 هنم صقنس مو اهب ًائاق لزب ل ملسو هيلع هللا لص هروتنا ىطعبهلاف مهب هرون نم تلعن

 اماوءىن هضم ىتس ال دقو مهيلع عزومنا مهوتل هرون نم ىمامتاف لاق ولو ءىثأ

 أ كانت بكاوك مه لضف سمش هنال ملس وهبلع هللا ىلص هرون : نم دحاو لكتايأ تناك |

 سبل يكاوكلافو ملظلا ف ساسنل سمشلا كلت راونا بكاوكلا كلئايتا نرهظي شعشلا |
 ظ «سمعشلا رونار ميظت سمشلا ! ةسغ دانع ىهف سمشل ءلا نمةدمتسم ىه امناو تاذلاب ةئضم]

 هلضف نورهظي اوك ملسوهسملع هللا ىلص هدوجو لئق ءاسنالا كذكزا ١

 امدقم ءاسالا لف نكدقل  ارتاؤم ءاسالا دس ءاح نان ١]
 امدنقتت نأ باححلا ورغالو ىدحلا كومىباححجلاهلاوتكو ]1

 ظ 5 تاكا بوما اه هدعب نع اهجاح وعأ 5 ندلا ةادق ماقا

 أ ىنال ءالسا هيملغ ليربج لوق نم دروام ريشي كلن شاع ىلاو س ورم. لاق

 أ مالاسلا لوا اي كيباع مالبسلا دكه كيلعىلصا نإ ين رما ىلامتللا نإ منس :هبسقمت هلل ىلصا
 أ ىد ىلع , ىلب نك اذسمو سهاطأب كلاسيلع مال نطاب اب تاسملع مالاسلا ري“ :. اب ثانلع |
 هنعسشو يئاشفلا وصلا يطقلا ىدمس ةرونلا ةنيدلا ىف ةهحاوأا ٌقملس وهيلعش ايص |

 ها امه رس يرق ىراتتت |
 ايي بل

 ياك قرك ذيج امم ملس و هيلعللاىلص ىلاىلع ة ةالاصلا تاهفنكىق و :رماثلا ب بألا
 تفكر ذه بولءارب ىلع ىرخا ةيفيكب هضعب ؟دوأتاواصلا؛ شقا

 1 لعةالملا فك ىف ى وردقو : هصئأم ىدس نان عانور دق ىواخخسلا طظفاحلالاق 0

 : ياىلا مه داعب نش ةباحصلا نم ةعاضخ بهز و: رثكتح هر داحا سو هملع هللا لص ىنلا م

 ظاسفلالاب يناعملا نع نابافاناس هللا عقر ر :رمنا و ص وصنملا عم همف فقوبالتالااذمه

 تمرح مظع و ملس وه بعدل للص هق رمش لاكن م عب ام قاما ةحجبرمصلا بما هحيصقلا
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 1 منان مكددن ىلعةالصلااوتسحا هنعهللاىضر دوعسهنالوش اوحتحاواعساو كل د ناك

 نم ةيِفيكَلامذهو اهقعلاقوةدراولا تايفيكلضعبدروا م هيلع ضرعي كلذ لعل نوردت |
 فالتخاةدابشو تاورلادراوس ىورملا لبق نمال فدقوتالا لعدن هجولا اذه

 نمةيقلاب لسوهيلع لا ىلص ىتا ىلع لص نم ناالخالو تايفنكلا عيون اهزنكاأ]
 | ةاللصلاضزفىداداقف كلذىف ٍرسو«باع هللا لص هنع ةياورلا ةحيحصلا ةيورملا تامفكلا

 نارظتا لهاد لع بجيورييختلا ىلعاهادهشب عاجالا اًذهو سو هبلع هللا ىلص هيلعأل
 فالخالو ىئمم اهمنا دانس اهب نمو[ دانس اها سو هيلع هلا ىلص هيلع ءالاصلل ناسن الاربع

 را ركذاىف مهفالتخا ىلع هيلع بج وام ءاداىق نسحادقف غلابوهملعةالصلاقىفوتسا نم ناآ]

 || هللا لص ىنلاىلع تيلصاذا ىتيبش ىفتنكدقو هليصفتعض وم اذه سيلا بوجولا حمو
 تمفسو ثكراب وتيلص اكد لا ىلع ودم ىلع ملسو كراب و لص مهللالوقا لسوهملع ظ

 [| ناعم ملعاوا حصفاتناأ ىمانم ىفىل لمقف ديجدبم كنا مهارالآ ىلعو مهاراىلع

 دياز عم ليصفتلاىف نكيرلول ملسو هنيلع هللا ىلص ىنلانم باطخلا لصف عما وجو ملكلا
 | عضوم ليصفتلا صن ىلا تعجرو كلذ نم هللا ت رفغتساف ملسو هلع هللا لص كلذ لصقام

 تنش املمجشلاو ملظعتلافت دز ليوطتلا لمتحا نافبامحتسالا عضوم ىف و ب وجولا

 للا مخمشلالاق # هاهملاهلوىرطاخ ىلع لجو نع هللاهب رجح امن
 تاريخا الد حرش ىف

 | نيرجاهملا نم ( دم باعتا عيمج ىلعو دتملا ىلع ودمت ىلع لص مهلا ) هلوقدنع

 نم ناك نمو هريغومل هتبصتلاط نموهدسب واحتتفلا لاق ملسا نمو مهريغو راصنالاوأأ
 ىلاوملاو رارحالا نمو ءاسنلاولاحرلا نم وةماعوا هصاخة فك هى نمو هريغو سارق ىذ

 | نومرضحملاا ذك وةباحصلاىف مهدع ىلع نجلاو سنالاوناصلاو نيغلابلانموديصلاو

 قدر م مع هللا ىضرهباحصلا ىلعةالصلاو مهبفمهدع لعيفرقلا سواوىئاحتا |

 || للا ىضر ةئاالا بحتساف ل آلا ىلعهنع هف دروامناو ملسو هبلعُدلا لص ىنلا نع تا

 سايقلاو قاملالا قير طباع ب حصلا ىلع ةالصلا مبنع
 | ةيشاح ىف ىواصملا ف راعلالاقو ٠

 |اونم ١ نيرا انآ اي للا ىلع نوُكصي' ةتكنالَمو سأ نإ ةباريقتدسب نيلالملا

 | غيسوولسو دم ىلع لس مللا اواوق حراتلا لوقدسنع اي اونْيَحَو لع وُ
 | بحضلاول الا ظفل هم ركذام اهلضفاو ىصحم الة ريثكا ملس ٠هيلع هللا ص ىنلاىلعةالصلا

 مها ملظعلار ياهل لصحاهنم ةغمص ىاب كسمتن



 ةسجا

 ىلوالا ةالصلا

 : اهظافلطثيداح الا ىفةدرا ولا تافكلا باتكلااذه عما 3 ةعج ىتلاةالصلا ىو

 ظ لعل مهاد لآ ىلعَتيلَس انكر َمَح لا ىلَعَو دمحم لع لص مهلا (:)

 رمخم ىلع سمه رستم كلن | معا ةرثالا لتر امك دمحم لاّلَعَو دمحت

 اك دم ىلا ىلع دن ىلع رأبَو رهان لآ ىلع تَِلَص اسك د دخلا َلَعَو

 يغلأ دُمَح ىلع لص مهل 1(+) ديجت ديم كنا نيملاعل ىف مهر لا لع 67

 دمحم ىلع وي مسار ولا لع ميا ربا لع َتْئَس امك دمع لالعو ألا
 دي ةخ كْنا مها لاَىلَعَو َمِهاَر "| لع َتكَرب اكد مَ لآ قو ىلا ىَنل ]

 دمحم لآ ىلع الراب مهلا َمِهاَرإ لا لع تلَص اَسْك دمع لآ لع ا
 | تلَس انك د مح ولآ تو دست ىلع لس هلآ 00 مار ١" ىلا قع

 [|انكديمحت ولا ىلَعَو دمحت ىلع لإ هلأ ديجت يم كلا | مهاربث م

 ظ ىلا لعَو دمحم ىلع لس مهل () ديت ثيم كل "و معاَلا لا لَع دك راب

 مهاد دام كا مهاربأ لا َلَعَو َمِهاَربإ ىلع َتلَص انك دمع 1

 نا مارا لا ىلع مهاب ىلع كرب اسك ريح لا ىلكو دم ىلع كر [

 مهايإلاو ميها اربإ ىلكسلَص م دمع لاو دمحم ىلع لس مه أ 00 ديت دج

 : ديجت ديم كا مه ارب ا لآو معا ىلع تكترإب 6 رمح لاو دي ىلع ١ كِرايَو

 مدربا ىلاسهتلتج اًمكح دمع لع َكباكحَر َوَكاَوَلَص لجأ مهل 0 (

 | ىو لمحت ىلع كيا ربو كناولَص لَخحأ" مهل () هج لمع كلنا

 ظ (0) دبجت ثجحَتلا | مهارلا لآ لهو مِضاَربا ىلع اهنلَدَجاَس اَهكدُنَع لآ

 1 كنا | مهاب لع َتذَس اك هين لْهآَو كومو كلٍدبَع دمحم ىلع َلَص مهل
 نما تيج © نع

 مهاب لع تيس انكي سرَو الد دم لع سوما 01) دمج دم

 |( )١١ معارا لآ ميجا ١ ىلع تكحرإ ب اهكح دم ولآ َعَو دمع كَ

 | درا دمار ١: لا لع بلص امك هيَموْدَو ِِجاَوْزآَلعَو دَمَع َلَع لس ممل

 جلل دمت كن! َمهاَر ! 1ع كدب تح دير جاوا ِدمَح ىعإ
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 ىلع إو مها ل عكاش هِيَ جالو دمحم لع لَص

 6 داي يع لإ عيه إلآ ع تصر اكسب يا ووجا زاد 7

 ىلع كابو مهارب ولا ىلع َتلَص اك هيْدَو جاَوؤآ لَو دم ىلع لع 0

 ظ اب ارم نإ ”نيملاعل أ ىف مِهاَر ١" لآ لح كرب امك ترو ِهجاَوْزَآَو دمك

 محروم لاو ممم ىلع الرو دم لا لَعَو دم ىلع لص هلآ (0) ظ

 كنا | مهاَربا لع أَلَعَو مانا ىلع تنحل راب ابو َتِلَص انك مَ لاَ أدّمحم

 لآ لك تس انكح هندي لا لَعَو دمحم َلَع لَسْمُهللا )١9( السجت لاح

 | لها ىلعو رمح ىلع الأب هلآ عهعتا تين لص مهلا ديت ديرتنا مهاب

 مهعم اَتيلَع وأب مهلا هايج "اه تن | مهارعا لا ىلع تكصراب امك هت

 مهل ىىرئنإلا ينل مَ قع َنيِمْومل ةالَصَو 00 ةالَص

 نقتل آ ماسإو نيلي: 15 دس ىلع كيكو كتحَرَو َكياَواَص لبَجأ

 ةمكرلا ٍلوَسَرَورْيَخْلا ماما كِوَسَرَو هدم رمح نيني مياعَو

 ظ دم ىلع لم مهل نرخ لاو نولوألا + ةطشنا ادومحم اماقَع ُهْنَعِب | للا

 نافاس ىف لج مهل هلخلآ نم ةعفاأ جلوة اهبآو

 هسَأ همحرَووْلَع مالسأأو ُهراَدَو رك َنَلْعألا فو ُهَنووَم نيب قمل 1 ىنَو هت 8

 ديت مهاَرنا لاو مِهاَرنا قصار ثول

 هاا لاَ مارب ىلع تك امك دمي رنا ىلَعو مع ىلع الراب مهل ثيجت

 لَو دم ىلع لابو ردم لا ىلَعَو مح لع لَص مُهللا )١4( ديحت ديجح كنا

 || لّصمُيلا (جف) دايحت دايم كنا | ميِهاَرْبإ لا لعبوا م لا

 ذايجت ثلج نإ مها لاَو مها ١" ىلع َتْيَدَص اما دمحم لا ىلعَو دمع لع

دمحم لع :ارابَو دجت دم كنا مهاد ىلع تمحَر امك دمحم َلاَو دس مَحْرََو
 

 يلع َلَص مهل (0) دايجت دامت! َمُهاَرْباإ لع تكصرإب امَكادمحم لا َلَعَو 1

 داسيجت بم كل ١ مهاَرنا لآ ىلَعَو مها ثا َلَع َتْلَم انك دس. لا قَعَو 3

ا ربل دل ىو مهاب لعد امك رس ولا ىلعو سَ ىلع لول لآ 1
 مع



#0 , 

 ميا ١ ىلع مرت رت 6 ريَغ ىلا َلَعَو دم لع "حدو "لا ديت دمنا

 5 دس ىلا َّلَعَو دمت لمح ْنَحَحَو نشأ يمت دع كنا عمان[ لآ لعو|]

 دس لع ربحو ملأ ديع دمج نكن "يسار ١ ىلا ىلَعَو مهارب ! ىلع َتْنَنَحَت

 مهل أكرر ديد كلا عار! لا ىلع مها لعمل اي دمحم لا لعو

 ىلعو محم ىلع رك مدار ! لع َتلَس © دن لآ ىلعَو مسح قلعت لم

 ادنلَس أم دمحم لآ ىلَعو دمحم ىلع 2 مهاب! ىع تكاراب 6 دمحم ىلا
 لاو مها ارث لسع تلا 6 رمح ملا ىلعو مخ ىلع نخنو مها! ىلع

 © دمحم لا ىَبَعَو راصمت ىنع لس ملأ ىو دي ديح لإ مها

 رح ر 5 دمحم 2 ادم حر مها ! لا لَعَو "يهاب ! لع تلَص

 ما عدا جريت لآ قو دس لع الربو مها! "لو يصل!

 الع تن دس ومصر لأ واس ليدل 100ج دج ل !مهار! لآَو

 ا ىو رسخت ىلع لولب و ديحت هيج للا مها لاو معا

 م 1 (20) ديجت ديم مهاب! لاو و مهاب! لع ىو

 لام مهل 2260 هب ٍلهاَو نب ْرْدَو نول ا اهئ ِهَجاَوْزأَو ل١ ظ

 دك دخت ق وتتو دن لابو دجح دمحْكْنإ مها! ىلع َتْيلَص ام دمحم | 0

 لو دمحم ىلع زلم هلآ( 0: جت ديحدللإ مهاب ىلع تك[ اتضح |

 كنإ مهاربا ىلع تراب مدمحم لآ لع دخت ىلع كرب مهل حم ل١

 ميعا ري | ىلع َتلَس [5 دمحم لآ ىلعَو دمت ىلع للص ما هيج ديقت

 ىلع لص مهل1 000 معان ! ىلع تكراب 6 دمحم ىلا لو حن ىلع لوو

 م لاَو معارب ! ىلع 7 تراب تيلص مديح لا ىلع رمح ىلع ارأبَو دمج

 5 دمحم لآ لغو دمحم ىلع لس مهلا(: دج ديم نإ َنيملاَعلا يف |

 فيا دمحم لآ لغو دمحم ىلع :ارابو مهر“! لاو مار“! ىلع تل

 ىلع تمحي 0 ف

 كرات لا قع دسم ىلع لام مهل«. رهاب! رتاو يعرب



 ىف م

 | مهاد تنحت مدس لاو دمحم مْ مها رئاولاو مها "ىلع تمل

 ىلَعَو دمحم ىلع كاك لبو كتم رو كيا َلَص لمح مهلا سر مهارئاناَو]
 | مهلل 1( ديجت ديم نإ مها ”1لا ىلِعَو مهاب !ىلع اََنلَمَح م دمحم لا ظ

 م انو نيكل أ ماَمإَو نيلترلا دص ٍدْيَس لع ثتمح رو كناك رت كيال "مج

 ًاماَقَم ةماقلمزب هنن سناره وقليل ماَماَكل وْسرَوَلِدنع ع نينا |

 | ع لس عدس لا ىلع دمج ىلع لَصَو نورخآلاَو نولوألا للعب دوست

 -5 لهآ ىلعوت متع ىلع لص مهل 100 ديت ةيمع تل بيها ١ لاَو مهاب

 الراب حب ليج نإ مها رث! كَو ما لع تِلَسَو نيو دو ِمجاَوزا ىلع

 مدار المدان قمرات تيك هجاوزأ كو هني لهاىلعأ ودمع

 نينمؤل أ تاسِهْمأ هجاَوْزأَو بش دخت ىلع سمه م:ثيحتتع كلا |

 لجأ مل(« ثيحت تل 05 : ! مها ري! ىلع تنس اكون : لْهاَو هنبراذوا

 لها تير دونيؤلا نامممأ رجاوذ ايش د لع كن يوك ناَوَلَص

 دمع ىلع لس ملل 20:0 دن دصت َْإ "مها رب ولا ىلع تيا ا هت

 5 صمم هلع لصي نأ ىنس م هلع لَصَو ِهْلَع ص "نأ 5

 مالا ةلسول اهطغأو ءاَذآ هقل و اضر كل نوُكَت 5 الص دمج لآ ىلحَو دمع

 نع انشأ تبزجام لف آَنياَنعو زِجأَو هله أ َرهاَم اَنَع هزْجأَو ” هن دَعَو ىزأأ

 (20) نيرا رلأ مح أ ا َناَصاَو نيني نووناوخإ عب ىلع لَّصَو هنأ |

 مل 7 برقم أ دم أ هز و دمحم ىلع لَ مهلا

 روُبقلا يف يف هربق ىلعو دال 2 هاج ىلع و حارا يف رمح حور ىلع لش

 ةلهآ وه اع ملَسو هب هل "لل !لَص ادمن اَنَع هللا ىرح ( 6 ,

 ظ عيدلالوقلا نماهعمجح ثيداحالا ىف ملسو هلع هللا ىلص ىللا نع تدروتاواصلاهده

 امب سوه بلع هللا ىلص هثملعةاللصلا هم زالمدارا نئاثئشاهيفدزام وىواخسلاظفاحلا

 ركذب نيتباوروا نيتالسص لكي تلصفدق وءذه مزالملف اهساوث ةدايزو اهلضفل هنعد رو

 دوعسم يِبانع ملسماهاور ( ؛ ) يف آلاهجولا ىلع هنمابثداحا جبرختتنيبو اهداّرعا

 ْ ىذمدئاودوادوباو أ دولاف كلام ماهالااهاو رع * ) هنعهّللا ىضير ى ردبلاو راشصتالا

 نيام



 4 وس غ3

 دمحا مامالااهاور (+) هنعهللا ىف راضي !دوعسم يبا نعتاوعدلا ىف ويلاو ىاسلاو

 | لمس عاسااهئيدحى ور (ع) هنعهللا ىنراضبا دوعسم يبا نع ىتهسلاو ىنطقرادلاونابح ناو

 نع ملسم وىراخبلااهاور (ه)الس رمد وعسم نرريشب نب نمحرلا دبع نعق رط نم ىضاقلا
 اضيا ىليل يبا نب نمح رلادع نع ىراخلااهاور (1 ) هنعهللاىنر ليل ينأني نمح راادع

 ل مع|سااهاور ( 4 ) هلع هللا ضر ةرحت ن بعكس نع ىفاشلا مامالااهاور (؛)

 الس رم سلا نع روصنم ندمعسو ةيشيبا ناتي دحىوروو) الاسرم نسم | نع ىضاقلا

 || نعىراحلااسهاور ١١( ) الاس رم ىنخيللا مها ربا نع ىضاقلا ليعاساابن دح ىور (8)
 دان يبا نع اهريغو ماس وىراخيلاهاور )1١( هنعهللا ىضر ىردخلا دلسعس يفأ

 اعاور(4١) اضيأ دممح يبانعروادوناو دمحامامالااهاور (٠١م) هئعهللاىضر ىدعابسلا

 ْ ىحر دوعسم ل هللأ دع نعواملا اهاور(6٠) هنع هللا ىض راضيا دج يبا نعهجام نا

 ظ هنعهللا ىض راضي ادوعسم نهنلا دع نع نيهاشناو ىنطق رادلا اهاور ( ١) ١١ هلع هللا

 نعىريئلاهاور ( ١6 اضيا دوعست نب هللا دسبع نع مصاع يبا نا اهاور ( ؛؟]
| 

 (؟ ٠)امهنع هلا ىضراضإا سابعنا نع ريرجنبا اهاور ١( هرامهنع هللا ىض رس ابعن هللادبع
 || ىدسم نئااهاور (؟0) هنعهللا ىض ربلاط ىلا ىلع نعىدسم ناو لا وكش نا اهاورا

 ]| (0) اهنعَشاىضر هشئاع نعىدسم نااهاور (؟ )امهنعهللا ىضرو رم ن ظلادع نع

 ]| :رره يبا نعووادودااهاور ( م ) هنعهلل ىضر ىلع نعاهريغو ب طخلاو ىأسنلااهاور

 8 (؟) هلع ىض رهللادسع ن ةحلط نع ىربطلاو دمحامامالااهاوو ( ؟ه ) هنعهللاى ضر 3

 “ يبا نعى ادلع ءالااهاور ) 5 /) هنعدقا! ىضرةنراح نبدي نع «ريعودمامالااهاور ظ

 ظ دمج ىبع لص هلل لاق ند لسوهيلعهللا لص للا لوسر لاق لاق هنعهّللا ىضر ةرب هيلا نع

 8 ةررهينانع مصاع يبازءااهاور( م٠) هلت عفش و ةداهشلاب ةمامقلا مول تدبسش اهرخا ىلا

 (؟؟) هسنع هللا ىضر ىملسألا ةددرب نع هريغو دما مامألا اهآاور(+ ١ )راضنا

 نقازرلادعاهاور ( ++) امنع هللا ىض رم نب هللادبع نعمدنسمىف عسنم ن دمحااهاور

 || (*4) كلذلثم لوشب ياناكو سواط نبا لاق مييِلعَتاناوضر ةياحصلا نم لجر نع
 8س سو هيلع هلل ىلص هللال وس ر لاق لاق هنعهلل!ىضر ةرب هينا نعهريغودوادوبا اهاور

 ١ (+هراهرخاىلا دمع ىلع لبص مهلا لقملف تلا لها اندلع لص اذا ىفوالا لايك ابلاتكبن أ هرسس

 هرس نم لسوهملع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق .هنع هللا ىض رىلع نعهريغو ىدع نااهاورإ

 نيرادلا ةداعس »+,
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 نم رخآىلاكنا ولص لمجا مهلا لقيلف تبييلا لهاايلع ىلص اذا ىف والا لاكملابلاتكصي نا ١
 ( ما ) هنعهللا ىف ركلام نن سنا نعطصملا فرش باتك د سسوااهاور (مدرأ
 أ هريغو دمحا مامالا اهاو ريعم) اعوف رم هفساصت ضعب ىف مصاع ىلا نا اهندح ىور ظ

 ظ مهللا لاق نم مس اس وهيلعدتلا ىبص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىضرىراصنالا تبان ن عشور نع

 ردلا بانك قرتيسلا مساق ااهركذ ( +. )ىتعافش هل تنجو انهرخل ىلا دمحم لع لص ظ
 ١ وفد حور ىلع ىلص نم لاق هلا سو هملع هللا ىلص هنع ىور لاق ملظمملا دلوملا ىف -

 ةماسقلاء ون ىتار نمو ةمامقلا مون يملا اروهمانم ىتينا رنمو همانم ىتيفا ارباهرخا .ا ىلاءاورالا >
 2 . وأ اهاور )٠:( راثثاىبع هدسح للأمر تح و ىص وحج نم برش هيل تعفش نمو هل تعفش

 ا ىزحلاف نملاقدا ٍرسو هيلع هللا ىبص ىلا 3 امهع هللا ىخر ساعن هللا دنع نع هربعو

 | همك ح دوضنلا ردلا فرحح نءالاق ( همشن ) حابص فلا الم نيعيس يعتااه رخإ | ىلا

 ظ لص هلوق ىف ملعلا همسأ ىلعةشناسلا ت تاياورلا نم ريثكح ىفملسو هيلع لص هراصتقا

 ( هنأق مهاراهسا عم وأ هناحيبسدب رلعضاونلا رثادناهب 3 قئاللا وهام مهميلعت ماقم قدنأ عم دم“ ىلع

 هعاماواهر كد نع ىضاهفاصصوا ١ مظعرهشنأ ىلا ةراشا ف صوب هل تأيموملعلا همسابمركذ ظ
 وبلا ماقم قح همضتشامناسلهرخا .! ىلاكلوسرو كيبن ولدعب ةقياسلاتاياورلا ضعب ىف ظ

 1 ناك ملس وهسيلع هللا لص هدوسهشنأ لصامللاو هفاصوا مظعركذي « هعم بداتلاريزم نم

 ةفلابم مقاولاوهامناس ةرانوتايا ورلاىفزكالاوهو مضاوتلاءاقم ر وي ةراتق توام

 قتلا اما كيلع مالسلا فكان بجد قو لكتالا و ىلوالا ىلا مهداشراوةمالا حص ىف |
 ظ فال خردهشتلات اياو رقباطمل هراولا ىلعأ راصنق اظفللا اذهريغ ئ زج الهاف دهشلا

 ظل فد مهشتتلا ف ىائاهقافتا ةمكح ورم! كتفلتخل !بناف هيلع ةالصلا بفم لعن تاياور
 هناملس وهلع هللا ص هيلعةالصلا ةيفك ملعت قىاانهاهفالتخاو ىنلا هما كيلع مالاسنلا |
 هر " افماسوامهيلع هللا ىلص ريهاربا هسا مسابهمسا ةلبا_ةموهو عضاولا ٍضتقمانهدجو

 |[ وهوةم الل مغالا وهام راف عضا وتلاىا هل ىضتقمال دهستلا فو رماكر ىكآلاف مضاوتلا ا
 او ىلا كللع مالاسلا مه وق نم ىا ملسو هيلع للا ىلص هلامحسب قيلالا وهام مهنا أ
 | هبلعللا ص رصققاو ملاسوهيلعهللا لص فيرسشلا همسايدمجساي كاملع مالسلا اولوش

 كيه ومينا دما لوشن ىمعالاهب ملعىدلا ىذمرتلا ثيدح ىقابست مسا ىلع ماسو ظ

 | هنا لعب قيلاعضا وثاناكف ملس وهيلعدلا ىلص ه.لسونلا و ءاعدلا ماقم ىفهثال ثيدحلا يب رولا

 ةنكحو ءاوسامت شرع 1و كلذلم ًاقدمسايلق ةمحرلا ىف كسب هل وق ماقملا قحنعب
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 كب زهد صلخا ىذلا 5 ومحلاهماقم ؛العالا دلل اوهذا ةعافشلا ثيدح ىف ىبعلوت |

 | هتعافش لوبظو كلذبًارامشاكسأر مفرادمتخايهرلادجاس "رخام هللا اذلو مويلا

 مظمتلا نعد اس هنو مدعب وهناسح هلا واريالخ الو كل عمسي لق هبقعمإ لق نمو

 ىلمرلا بابنثلا ىواتق ياك ملسو هيلع هللا بص هميظعت ىلعلديام نعش رش ملاذا ىاها اما راك |

 0000 ' ةينالاةالصلا 0202020

 ٍهجاَوْزآَو محم لا ىلحت لمت اها يأ كيور دع رمح ىلع لس" لسما1

 مصاب! لآ يلَعَو مها نإ لع َتلَس م هت ٍلْهَأَو 3 ردو ينم ول 1 تاما

 ينل كوسَرول دْبَع محم ىلع الر ١ ملأ ديت ليج كل نان

 آ 5 دن لغو هش َرْدَو َنينْؤلأ تاهأ ِهِجاَوُزاَو دمتم لا ىلعو يلا

 دم كن نيل املأ يف مها ثا ولا ىلع مها رنا ىلع تك |

 ) ةسفكلا ىلع ديزتىهو ةحبحصلا ثيداحالا نمىقارعلا ظفاحلااهعمح ةالصلا هذه

 تاولصلا لضفا فاتك ةيناثلا ىه ىووتلا ةضكو ظافلاةدعب ى ووتامامالا ا هممح ىلا

 تاولصلا لضفا ىفةثلاثلا ىهوهتفك ىف يملا رجحناا امهلعداز 1

 ثيداحالا نم ىواخسسلا ظفاحلااهعمح ىتلا ءالصلا صوةثلاثاةالصلا 2

 نيم اد ىلا شل كي وسوسن والد دمحم ىلخ محرر لسا

 ظ 2 ةقحوا لوصرَو ريم ياو ريشا لَم نييك راحو نقلا اما ١

 دعاس 1و ءراَصنَو هبا وهو هين لْهَأَو ِمَرْدو نول ا تام هجاَوْزأ]

 ظ َمِهاَرإ لآ ىلعو ما ىلع تخت - ذا انو تكس هيلحتو هءاشآَو |

 كلنا َولَس لف ١ مهم اَميِلَع محرر وذل ربو: لَصَو دصحت داما 38 ىمل املا ف |

 3ع :نولفافلا ل رثكذ نع َلْفَغَو "نو ركءازا 3 ركذ املك ديار كذا |
 يي يرض ع

 كسعلا اَشرَو َكفلَخ َدَدَعَو تأ رام" أ تاماَّتلا كياسلك دادعَ ر ولَأَو قتلا

 امام ايمن ملأ كيا قا ةلَسَتئاَمك ادم كشرع تزد |

 ) لبَفَتَو ةماقلا, ديال ادخل راقد لو نواوالاوب عشت( دون |

 ج1وألَو ةرخألا ٍِق هلو ' هطغأو املعلا هَنَحَرَد عفر أو ىرصحلا تس 58
 مدمس 7 سام ةدسم) سن مش اصأو

 تداوم نان ملأ يف َو تبت نيطسأ أ يف "لجأ مهللآ سومو مهارإا نا 8



 2 ٍهنما نع اهدن تن زج ام ريخ هله 1 وهام انع م زجاو هركحصد نالعالا فو ىه ”بس 07 سا < ع م سم سودرملو ِ - 9 ٠ عم هس 4 ” 02 .-أ
 سى” و ارت ©

 م السلا مالا ىلا دمع ىلع َنيْمْؤمل تاولَصَو َللأتا لص اريَخ
 سلا 9سرصا لش تر سل ع راس 9ع

 مالا انم لبا هيل ةاَوْسرَو هيرفمو 4016 يور هر وسلا

 ”نيمل اعلا برايةع هن ١ رنا 3 ردودنُما ؟ نس ةقضاو لسلام َندَلَع ا

 ] هءاستك ىف رجح رك د وعي ديلا .لوقلا ىف ىواخسلا ظفاحلا مح ىه ةنفكلاهذه
 ةدراولا ظافلالا تعمح اها دوشنملاردلا

 ظ ىس ومان دس ةالاص ةعبارلا ةالصلا

 راونآلا .عمانمو ار راارس ل ندممو ءابمألا 6 دمحم اندست ىلع لص "مهلا أ

 ٍنيَسوَق ٍباَا صوئمجلا أ نمل دو نيرا قرَتو نيكل لامحأو
 ىس وم انديسناةخّصلا هذه لضف رمش ىف رارسالاز ونكهءاتكى ىو راملا هللا دبعخيشلالاق
 ْ ناهللا نم ىلط لس و هيلع هللا ىلص دام ايس ةمال لضفلا نم هللادعاام ىارامل مالاسلاهملع

 اماثلشال وةالصلاه ذب لصف لسو هيلع هللا ىلص دنت نديس ىلع ىلصي نا هللا ءرماف مهم لعب

 لما وكلا تاولصلا نم

 نيلصمل فلحاذااها ددحاب ربي ىتلا ةسصلااف عومجاةالصلا هو ةسماخلا ةالصلا

 ةاللص لضفاب ماس و هسلع هللا لص ىلاىلع

 لآ َلَعَو مهاب! ىلع لَ امر ىلا ىو رْسحت لع لص مهلا |
 ىلع محا را لع تكحَرإب انكم ٍدمحع ولا لو دمحم ىلع لرب وم 2
 ىلا دمحم لع ٍلَص مهل كردي يح كن 5! نيملاصلا يف يعبأ ديل لا

 |تلنإ مهارب ىلع تلَص تنص 5 هن لأو هترذو ينمو أرد تاَهُما هجاَوْرَآَو
 ”اذْغَو نو ركاز! 5 املك دّمَح ىلع لسه( ديت دج

 سبل و ةلنع ىلع كئاولَص ”لضفآ اًدتآ لص ملا () نولفاقأ ٠ هرثذ 'نعأ
 قرت أو اعر طحت و ًاكرغ زو ايل سو دل1و رح نيس كلو
 | لك هله 1تن :16 دما كل ممللا (ه) ةنايقل موي دنع برم كرس
 ”له آو ىوتتلا ١ لع انا نها تماس *لمْذأَو هله'أ تن :آ رمح ىلع
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 ادلع كول لش :1 رمحع لآ لغو دمحم لع لص أ ةرفنكلا

 1 لس مهل( يسمو حآَ وه 6 دمحم ىلع لس مه () كئامواشت ظ

 رن ولو فل ددع لوو كلما ب لك لع و ىجألا ىلا دمج ان ند سَ ىلع
 نم

 ل دبع دمحم ىلع لس يل هر اكرام ٠ تاماثلا نسر ٍتاّملت مدعو

 تلقلخ دلع لَو هب ردو جاوز آو ولا ىلعو ألا ىنأ كل وسو كيسين ظ

 ىلعو رمح ىلَع لص مهلا 0١ )َكتاميك ادعو لشارع ةزوكيشاَشرو

 ظ 631 كناسفك دادمو كشر غن هن واليظ اشو فخ دع لو رحم رلا

 ] "براي مهلا ( ىو كياودي هما ةالَسِرمع لآ ىلع و متع ىلع سا

 | هللع هللا لصادمجم زجأو طع لاو رمت ىلع لص رمح لاو

 ظ ىلع َتْيَلَص ام رمح لا للعود لع لص مهلا 11 كحاو ام ملسَو

 لع تح راب اج مسح لاو دمحم لع :لرابوت مها رب! رلاوت و مها

 اتذك تلامولم هَدَع كا ولع' لضفآ ديجت دم كنا مها رب! لآ و مهاربار

 مياس 'لسوت نولفاغلا م هركسز نعت لمَ و نو” رك ذآ

 اهءارقىفبغرب هلعل نمىلع الست ةدحاوةالصباهشونعو تاولصلاهذهلمشتءجدق
 هللا لص ىلا ىلع ةالاصصلاتامفك لضفا اهنااهبنم لكىف لق دقفابماوث ركل ادرو اهذختسا

 | ربي ةالص لضفاب ٍلسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلع نيلصيل فلحاذاهناو ملسوهبلع 9
 | ىل و الااما . ءافنخلا كلاسمو دوضنلا ردلاو عبدبلا لوقلا نم ابان دقو اهم ةدحاوب.

 للا ىلص هم هماعةالصلا تاسفك لضفا اهنامريغو ىوونابوصدقف ةيمها رالاةالصلا هو ٍ

 ينايبناربلا قيرطف ةالصلا لضفا ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ىصي نا فلحواهناو لسوهيلع ١
 ىلع ىلص دقف اهىنا نمنا تاقبطلا فنيدلاجان هدلودنع لقاك ىبملا نيدلا وتل ]

 ءاح نم لك نيقِس ةالصلاثيداحاقدراولا ءازملاهلناك و نيقس ماسوه سلع هللا لص ىذ ىذا

 | اول وقلاق كيلعىبصن فيك اولاق مهما كشف ةيولطملاةالاصلاب هناينا نم وهفاه رم ظفلب

 ظ اماو ٠ ةالصلا هداهم ناس الا نع هناسل رتش الناكو لاق زل وقى مهم هيلع ةالصلا لمحل ظ

 امي لصحمربلانا ليلدلا هملاهشرب ىذلا و عيدبلالوقلا ىف رجح نا ظفاحلالاقدقفةماثلا |

 لقيلف ىفوالالابكللاب لاتكت نا ءرس نم ٍلسو هلع هللا لص هلوقأ ةرره يناتبدح, وا
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 10 ام 0 مهللا ظ

 لضفاباتكىف اهلئاضف ضمب تركّددقو اهم ربلالصحتملا هبهذمهمتا نم ىزورملا مهاربا
 ركذلم لكن الاه ربلا لصحسمنا ةيفنلاةعا نم مامحلا ن!لامكلااقدقف ةعبا رلااماو ٠ تاولصلا
 1 ىلصوملا هفادبع دمت يبا نع ىريغلايرخا دقن ةسداخلا اماو ٠ امفدوجومت اضكلا نم

 ملح نم دحأوي هدم ام لضفاب هللا دمحتن ا بحا نم لاقه.االضافناكو رهشملا نءاب ف ورعملا

 دمج ىلع ىلصي و نيض رآلاو تاومسلال هاو نيررقللا ةكّنالماو نرخ . ًالاو نيل والا نم

 هقلخ نمدحا هل ًاسام لضفا هللا لأب او ركذد نممدحا هملع ٍلصام لضفاب ملسو هبلعهللا لص

 | فلحاذا اهم ةدحا وب ىلصملا ربي ىلا تاولصلا نم هو يئالطسقلالاق ملا دملا كمهللا لقنلف

 ىزرابلالاق دقف ةسداسلااماو ٠ ةالص لضفاب ملسو سلع هللا لص هللا ل وسر ىلع نيلصمل

 ةنماتااماو ٠ ةصفاشللا ةمئا نم نيسح ىضاقتلاةلاقدقف ةعباسلااماو . اب رييهناقكلاملا معا نم

 ْ ايفانخسشابلا كامو ىواخسلالاقابربيهنا موضعي نصقةمساتلااهاو ٠ ٠ ىدازوريفلاهلاقدقف

 هنأ مهضعب لاقدقف ةرمشاعلاماو ٠ رجح نءاظقاحلا وه هخدشو غلبا ىهلاق مح هنع يغلب.

 ْ مهللا تان فيكلا نم مهضعب راتخا ودحلا لاق دقف رشع ةيداخلااماو ٠ دوضحلا ردلاف عا رب|

 رشعةلاثلاماو ٠ اضيادحلا هلاقاك مهضعن اهراتخا دقف “شع ةياثثااماو . جلا دمحم ىلع لمص

 ىلع لص مهللا لوقبف ثالثا تايفنكلا نيب عمجن ا ىئش ىفاملا نيدلا فيقع مامالا لاق دقف

 ظ ايلست ملسو مهضعب داز و نولفاغلا» كد نع لفغو ىلا دمحم

 ةسداسلا ةالاصلا

 ظ هيل لَو هخحوولا لع و ألا ىلا رمخ انسي ل اع ”لَضميلل ا(

 ظ رجأو هلع نيضرالاو تاومشلأ لعأ ةالضردلا لعوت رسخت انيس لع لص

 ٍنيمآلاك وسر رمت انيس ىلع لص ملل( ركرمأ يف ىف كفل براي

 ًانَس لَع لص مهل (:) لِزاََو ضد هلة دعو كلاَمَكل ةباسجن الك هلا لعد

 ماَمِإَو يكلم نيو رَعَو كنج ,زاسيلو كراش ٍنَِسَو ناو رخب دس

 يد اقسَو لوجو دلل اكسب قير كانو نحو كير

 لروي "نم مر دقَك اَكِقلَخ ن اغا نَع ٍدوُجاَوَم لكى ف ٍبسلاَو دوُج اولا نيَع ٍناَسنإ

 ةالص كملع نواه ىهتم ال َكِئاَِ .ىقيم و كيا مود لم كاتس

 ىلع رامخ ىلع ص مهل 1 (ه) نيل امل بر آاَعام ىضْرمَو ضن لصَو
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 || دكَحم ىلع لص دَّسَع لاو رمح برب مهلا هل ىشار 0
 برا يلا ١ دل ا ىف ةسولأو ةمقزرل "هجر دلا دمحم طغأَو دمحم لا ىلَعو (

 هله واو هل هلع نأ هل( صا دمحم طْغأَو رمح لاو دمك ع لضدمحس ولا د : د
 ”ةالاص لام ميل 10مل هثب لهآ ىلعو دَمَحُم لآ ىلعَو ردمحت ىلع لكم ل

 نا وطأ و ىف أ دب جرت و دقعلا هب لح يف ىلع امان ام الس ليسو ةلياك
 نس نع شك

 وراح رخو

 فو .هلا ىلع و ركل هنو ماس قشتسو رمي [وفلأ نيو بتاع دب لآكو

 ويم َةّدَعَو كلامكحل ةنأم ال مرلاَو دمع انس ىلع كس مهلا 0 0

 ! ةنجرلاو ةاضفلاو ةلسولا هطغأو . دمحم لا ىلَعَو رثمحت لع لَس مهلا (ه) |
 ٠ ىلكَصو نيطاّصناَو َنيبسل نم . دن اوني تدعو ىلا دو مل ان 1 و ةعف لآ

 ةنلاو نمو ماو انو مدا انس لعَو ةمآلا راسو ةضخارلا 4 ىلع همنا

 لع نم نيم ةليكيالَم لع لصونيحلاصلاَو و ءاردهشلاو نيه دصلاو نيسبنلا 8
 يي قفا "يل 1 (.) ”نيحار لأ محا آي'مهسَماَتسلَحَو نيضسرألاَو تاو
 اس ما عانق ليكي ال لاَقَو كللا معو ةّمح رلأ ءامت دمحم

 أ ند ركصاّرلا 1 ارك امسلك نك دق زا ناك كيملع

 1 نود اه ىهتن ل كئاقم ةقاب كماو د ةمغاد اللص نولفافلا ءرث ذو ا رك د

 ْ قلغأ ا اىل رحتامأا رمح دس ىلع لَسهلا ).0٠( ري دق ءىل لكى "كنا كيلع

 ُهْلَع هلل 1 قص مقتسملا أ هكا يم ىلإ ىواملأ قلب قا ريصاثلأ قس ا عاطل

 دس لع لَ مهلا( معلا ءرادقمو هادف َقَح مباح دلل َلَعَ عَو

 1ع لص مهلا © وكلاب قوطملا لبرج مخأ لَعَو ٍلياكتت باشا رم

 دارفأ دع كِسْلع يفاَمَو ضر الو تاونسنلا نت ةالص دمنا 1لالاومو انس

 راب سو لص مهلا 0 دي ديلا كاد <قامضاو ماعلا رك موب ؤ

 سمه 04 تافملاور ءان الا عبج يف راسا راو ينذر و رمت ان ديل

 010ه لهآ َلَعَودَسَع انس لع لَ مهل ا(0) لَ هلا لتو دمحم ان ربسلع

 لل يلام مهق10) بألا سا كوشن و كيو الي سخي ىلَع لس سس
 || نيسبْنت ىف ملحم طويلا دنع لع ْلَسص َنيلَوالا يف دمحم
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 هل

 |نيددآ موب ىلإ ىغالا ١ 09 أ دن ىلع لو نيل فسم ىلع سو
 ىتح ادم ْمحَْأو ء ىس اللا ب قت الح رمح ىلع لس مه (10)

 لع لو ىن : ةكرتلا نم تست ال ىتَح دمحت ىلع الرأب و ةىفش .ةمحلرلأ نم ىتممال
- 

 اة طسدام دع دم لح لس لأ ( هو والف "نم قل لح و

 أ الص دم انركس لع لسه( 20 نولفافلا ءركَو "نع لْفعَو نو ركل
 | نات انا عي اس آل شنو رتافالاو ٍلاوغالا عيب نم اب انجن

 فب و تابتر الأ ىلغا هكدنعامب انف موت ايبا عيمس' نمر اهم ان رهطتف |

 | لص م هلل م0 تامل عبو هلأ ىف نابفأ عيت نم تاباعلا ىت أ

 ىب ةاح يع ارلل يع

 هنغأَو ءاذآ هقحلو ”1زج لَو اًضي كل نوكحت َءالَس دم لآ قعود لع
 ظ لس انعم زج . اوله أَمَا راو دعوى ادونحل ١ ماَقَحأَو يضف استؤلا

 ص , ماَوْحا عسا لع لَصَو هْنمآ "َنَع ًالوُسَرَو هم'وق :*نعانبن تيزاحام
 ..زأ آو رحم ىلع لاس مهل[ 000 نيرا َمَحْرأ ب نيم داو نيس

 | ماَورآْلا يفٍ حم سحور لع لسه(« ةماقأ موي ب برق !لزمنملا

 لا روثقلا يق مَع انديسإف لع لَسَو داْجآْلأ يفدْمحع ايس دج لع لَسَو

 ىلع الراو مص ,لَح مهلا («,رامالعو ةّحن ىنم رمح اند جود غلب أ

 دمحت ان ديس ىلع َلاَس مهلآ 00053 ءاضردآ نود ةالص دمحم أند

 و نمو كفلَخ نم ىضُم نم َدَدَع ُهْر وهيظ ”نيلكاَعل مف آو هروح قباسلا

 الوان ةناَعال ةالَس ردملاب طحت دما قر ةلَس يقع نمو م مهنم دعس نمو

 ىهتتنأل َكِئاَعس ”ةقأب ٠ كماود ةَمناَد ةالصءاضمنأ الواد 21 الو ءاهتاأ ظ
 اس

 نس سك تن

 ىلع لس ممل( 4 كلذ د لت ايلْت ل هبحتو هلا ىَبَعَو كيلع نود اك

 تامل 1و َنيمِلْس و تاّسومل و يمول أ ىلع لّصَو كل هالوسَرَو ادع دامحم

 ب جرو ندع اع ةلحتت ةالَص رمحت انآلاو مو انديش لع لص مآ(

 ظ التو ضو رهلا َلَعَوَىَج جاحاج ىقَتَو يف راب ليقتو ٍنَلَخَو نم اج ين دم َو برك

 || وابتاح ىف اهسةدحاو لك اف ركذو ىولملا دما تابشلا اهعمح ةلضافلا ث اولصلا هده

 | نعالسقت ادلع مالكلاواهرياوفعم تإولصلا ل ضفايباتكق اروكذم اهزكاناكناو
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 لانه ىتاقدقيناالا مهتعوه لقن نم واه نع اولقن نبذلا ءاملعلا نم ىولملا خيشلاريغ

 ظ لهستل ةعباتسم ةوورسمانه اهعجا نا تيأرف هللا «>ار ىولملا هركز ىتلا رراوفلا ضعب :

 رياوفلا نمابرلعهن ملكتام عسمجانه ركذاو ادرواهذختيوايع ونسي نادارا نمىلعاسهن ار 11
 أ ددع لكت حت اهم ةاللص لكى لع مالكسلاامضاو هبئ رت ىلع كلذل ًابنرم ف رمسن نوري اهريغو
 امهرراوف ةفرعم وايملع مالكلاةعجارم لبستل تاولصلا يف هدعب ع ةمقاولادنملا ل اناع

 | ىريصقلا رغملا د نب هللا دنع ىدمس ىلاعت هللاب ىفراعلا ماظالا انحش نع )١( لوقاف
 ا ةصي دبا ة قسما تاسلحتلاو ةعفرلا تاماقملا يحاص لماكلا بطقلاهخش نع ىكتكلا

 ىو ىملعلا فد.رمشلا هللا دع ىديسابال وم ؛ هيسلس نعثالاتلا نع ىف وسام ةامطقلا وب ىذلا ظ

 أ لكفهدرو ناكوةيالولا تاماقمىلا هندمالت لصواوابلص و ىتلا ىف و هش .رطةدمج
 ظ مدت تعيش ع( ؟) لس وهسيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ة ةالاسص بفلا نرمشعو سمح موي

 0 0 )أف انيعس ( ؟ ١ ملس و بلع هللا ىلص ىنادلاهقل لماكلا بطقلاه خش نع
 ند اهركاذا لسح ام ةزكل ؛ ةماسقلارون ةالص ىع وافلاريشع ةميراباهلا نيس اصلا ضعب
 ظ باور سلا اهركد و ردقلا طحت راجح الا ضعب ىلع ندداسجو لبق مويا كلذ راونالا
 ! ماصاوكتححناسلو هزرأ رعس اندمم ولرأ ونا رح رم اديس ىلع لس مهلا وىرخأ

 | دوجوم لكى ببسلاو دوجولانيعناسنا لهحوت ذراتملا كتيرمش قيرطو كنرضح إل
 ظ مودي الص ىب ركاب جرف رهو يندقع اه لحم ةالص كيامض روبن نممدَقَممل كقلخ نامعأ نبع ٍ

 1 براي انعاببىضرو هيض رت 'وكلضر ةالاص كملع نوداف ىهتنمال كناقس وسو كماودي

 | لاقو ىساو ىتما نم.حبصا نملاق ملسوهسيلعهّللا ىلص ىنلانع رباح نع ( ه:) نيملابا |
 | ءاداالا تح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل قبس ملوحابص فلاايناك نيعبس يعتأ ةاللصلاهذه

 ش٠ نماشاخ واانوجسمهنوكل جو رخلا ىلع ردن ال نم ةعفاب ىعو بقلب ( 5 )هندلا ولوهلرفغو ظ
 داحاو سلجي ىف نكلو راهو المل ىف اهتءارق تناكءاوس ةرم ىالا ةميراامع ور قف هنادعا
 ]| ىد سس فيرا نال وم نعاهتذخا م”مدقتملا انحيشدنعباتك ىف هشأ رملكتب ناري نم

 ىداسمس ايالومنادآل وأ مهو ىابلا دس ىديسس في رمعلاا بن وم امهمسا نع ىضرلا دج ض
 ]| رداقلادعىدس اًحدش نيئدحلاماما ءرصع ظفاح نع (1 ) قباسلا ىفيرمشلاهللادمع

 ( هنعاللا ىضر ىم ونسلامامالا نع(14) فلااسا هيانمت و هنعدتلا ىض رىوسافلاىلعنءا ظ

 نعلقن ٠٠ ٠١( فلاب اضيا لال ىش ر ىسونسلا مامالا نع () فلاباهلا ءاضفند |

 نيراذلا ٌةداعس و



 -ةلقلار

 ظ هللا ىدب ٠ ناب نضش راشالخد 2 رم ىف ةدنحا د ةرمةالاصلاءذه ركذ نم لاق ركلاذاتسالا

 اهلوق( ) هيدش ةدحاوةرماهنوف نأ هلعهللأىضر رحح نا مامالا نع ١( رز ىلا

 نع( )١6 بركلاثلفت اهناو فلا ةئاعاهتا ىلذاشلامامالا نع ( ١ ) اضيا هءدش ةدحاوةرم

 لق هل رفغام لا ناكواههلاق نم نا ملسو+سلعهّنلا ىلص ىنلا نعهنع هللا ىضر كلام نب سنا

 ىلع لص هللا ىهوئرخا ةياورخشلااهلركدو موقي نا لبق هلرفغ [دعاق ناك ناو دمقن:ن
 ةثام هل هللا ىضق ةرم ةثاماسل اذ نم ( )٠١ لهاب ل !لاددأي ملسو هلها رعود _#ء ايد

 نينامث ةمملا موب رصعلا ةالصدعب اهلاةنم (11)ةرخ الل فابلاو ايلدلل نينالث ةجاح
 لع قلص نم لاق هنا مالسلاو ةالصلا هملعهنع ءامحالا غفل وةلس ننام بونذهل ب رفغ ةرم

 دلال وسراي كاملع ىلصن فيك هل للبقف ةنسنيتامت بونذهل ترفغة رم نينا ةعمجلا موب
 [ثيدحلاةدحاو دقعتو ىمالاىنلا كلوسرو كيسنودل دع د ىلع لص مهللا لوشن لاق

 ننام رصعلا ةالص رثآةصمحلاموب سو بلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ةضنك عاضرلاىفو
 ىلحاسلا مالكىضتقم والسن هباورىفو ماس وهلا ىبع و ىمالا ىنا ادم ادمس ىلع لص مهللاةرم

 امظن هلوقل ةيفنكلا ىف قالطالا

 ىدهلا ملع ىلع نونامت ىللصب ةعمج موي نم رصعلا ةالص دعبو
 ظ ادنس ءاح اذكحه اماع نونامث دمحا ركحصاز رازوا نم رفغسل

 نيح تارم ثالث اهلاق نم نادراطعن دمعس نع ( 7١)ت وقلا بحاص كل دب حرص لب

 ىطعاوه ٌؤاعد بيجتساو هرورس مادو هاياطخ تسحب وهب ونؤ تمده بصي نيسحو ىسع |
 ]| هللا ىلصهن رضح تعق و هب احا هلم نا قيرط نمىور ( ١4 ) هودع يسع نيعاوهزمأ

 ىفاشلامامالا نعراوت( ١4 ) اهدزمع ٍلسوهبلعهللا ىلص ه هون و ينارعا نم لس وهببلع
 ىلاتفنزو معن و ىل رفغ لاق كلب هللا لمفام هل لمقف موملا ىف اههس ى ورنا هلع هللا ىضر

 ْ قلوس لئاق يللاقفةلامخلا هده تلذ متلقف هلع رثسا6 قعر و سو رعلا فرامةنحلا ,

 اهأ رق نم ( 0 ) نولفافلاءركو نع لْفغو نو ركاذلاه كد املكد مج ىلع هللا ىلصةلاسرلا |
 ندقملا هاوج فىدوهمسلالاقو ىلامعت هلل! ءاشنا ىغلاو يالا ىفديرباملانس ةرم ةنامسمح

 || بيطخ نبا نع ةاجح يبا نب! اقناهمم رْبكلف نوعاطلا نم ةاجتتادارا نم نيف رمشلا لضف ىف
 ١ لاق ودل ومامال رداوه لع جرفةرم فلاةلز جا وامهم فاما نم و هدفت هب رج ىو دو 8

 تماق و لاق رحبلا بكر هنا ريرضلاىس وم حلاصلاخمشلا ينربخ ا ريدملا رجفلاباتك ىف يناهكافلا |

 | ىنلا تبأرف مونلا نمةنس يبت رف هماعتماقنااهنم وجنس نم لق ةيبالقالا لاق حيرانيلع



 ىلا دمج ىلع ىلسمههللا ةرره للا اوأوقي بك رمل لهال لق لوقيوهو ملسو:نعهلا رص
 الع دللا < جرف هيأ "ل وحنا لاصفأب هر كرما ل هأ تربخاو تظقشساف لاق اه رخآأ

 هلل ؛ىلص هكعافم هلدسحو تأ رف خدم ةعمج ل "عج عبس اهلاق نما ءامحالا ىف ركذ( م9

 || نب عض ور نعرصا ينانباو رازيلاودمحاو ريدكلاىف يتارطلااهج رخآ ( ؟#« ) مسوهيلع
 ىلع لاص مهلا لاق نم ماسر «ه«سلع هللا لص هللا لوسرلاق لاق هنعهللا ذر ىراصن الا تيا

 ىتعافش هل حو هماشلا موب كنمي رقما دصقملا ظفل ىو كنمب رغما لزملاهل :اودمت

 دم اديس و ر ىلع لص مهللا لاق نم لاثهنا سوه سملع هللا ىلص ىلا نعاسيهبف درو ( ؟م)

 | ام لاق نم ( ؟) ةلمللا و موملا لمع ىف ىطاسم دلا ظفاحلا ءركذ ماخلا ىف يفا رةغيصلاحاو رالاىف
 ىدمسل(؟5) سوه سيلعدللا ىلص دمتم ري و هربق نيام هل هللا حتفة رم نيئالثواثالث موب لك"

 | نامالاوركآلا لانا وضر بج وتسات ارم رسشع ءاسم واخاصاحلاة سينالجلا رداققاعبعألا

 ركدو رومألاهسلعتلبس وءاوسالا نم ىهلالا ظنللاو ةج رلاهيلع ترتاوتو هطمس نم
 ىلا نعابقدرو (44) ةرم ىالا ةرسشعلدعتابم ةرم لكنا هشوؤسش.ضعب نعىواخسلا

 ا نكت ملإسم لجراغ لس و «بيلع هللا ىلص هل هللا ل ؤس يلا لاو هنأ هسنعاللا ىو جرد سس

 آ ىضر ىس ونسلا مامالا نع ( ) ةغيصلاد م ان دمس ىلع لص مهللا هئاع و ىف لقسلف ةقدص دنع

 | ىفناكو ةحاحىلا#تهللا ىلاهل تناك نم نا مدقتملاا”خش نعاهدخاو هءاضفو منعدللا

 | ىلصيو وضولا نسحم واض ونس و لمللا فوج ىموشهناف هيصمهبتل زوا مهوابركحأ

 هلع هللا ىلص هللا وسر ىلع اهالاصةلبقلا لبقتسبم وهو هنالاص نم مساذاف سنتا ب نيتك

 ظ ةرشكاهمنانفةرخذلا هده ىلعل دب دشقه.لزئام جرش ىلاعت وهنا حس ةللانافةرم غلا سو

 ظ ىف ىضن رم ار كد وةغلص نب رشبع عواعس خش ثالثىف ايار تاولصلا هدهو ىولملا مالكوا

 معا هللاو خسانلا نم وهس عق و وا هذهرعغاهلعإلفن وعب رأ ىولملاهخش ناولصزنا ءامحالاحرش

 111000 ةعباسلا ةالصلا ]
 داو ريوس ووو ردحبعاي

 ) دو هلا قكعو ألا ئنفأ كلوس روب رح دس ىلع لم مهل

 ]| ءطاع تأ ام ردع نوافاقلا ء ركذ نع لغو نوكأ ةلرأ ماكس
 "فيتو رف مكس هدم و رفأ لف هني ىرجو و للارغإ

 ْ لك ودع أ لع

 |اسم ورش شرع ةنزو لأ قلَخ 3ع وى لكي ءىش : لك ف اعضأو ءىَت

 . ل ١ وه انو 'نوكحت امو نآك ام دَدَِر 1 تاميك دو آس
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 للا كلم ماَوَد اد ةالس لأب طش اذلآ قر ئتنت ةالَسِْهأ لع يف

 هلل ءاقس ةنتاب

 هيلع ةالصلا ةلملحلا يصلا نمو لاقو هناب رح ىف يبردلا خمشلا ةالصلا هده كن

 ىلعمواد نم مهضعب لاق و لاق مئاه رخآ ىلا دمج اديس ىلع لص مهلا لوقتن ا سو هيلعهّللا لص

 ىلعةلبقلا لبق سم نعالا هقش ىلع مان وهشارفىلاى ىو اب امدنع رم ةئامةليل لكلام مدع اهنءارق

 يلاهت هللأ ةمحر هن رابع تهمنا ملسو هسلع هللا ىلص ىللا ى ىرداف ةزماكح :راهط

 هنماثاا:ةالصلا

 (لقلا هب ىرَج فار لك ودمر شو هبحورهلا ل و رمح اندم ىلع لسا |

 ظ :ةعالإ صعب ىواتف صيخلل ف ندشرتسملا 3 هضب باك يحاض اهركذ ةالصلامده ]1

 ىولعاب دم نب نمحر لا دبع في رشلادسلاة م رمشملا رايدلا تم وهو ن ءرخآتملا ءاملعلا ٠

 3 اورالا قئادح تاتك نعالشاقلطمةدراولاوتا واصلا فلخةبو ءاطملا تا وعدلاو ركتالاو

 بجو امم نا دادسحلا طقلا نع لقن « ةدئاف ه لاقف اضياةمهم ىرخاة راف عم نادوسالل

 | وه الادلا الىذلا هللا رفغتسا ت تارم عب راب رفا دعب لو نا توملادسنع ةهتاحلا نسح

 برغملا ةالسدمب لاق نم ني املا ضب نعول رفغابز هيلابوناوت ومالى ميقا |
 رشعقلاهب ىرج فرح لك ددمب همسودلا ىلعو دمج اديس ىلع لص مهلا لكس نا لق

 سو ظفلهغيصلا فت دزدقو هآناد وسال جاورألا ق/ادح ىهننانامع الارعتام تارم#

 لصالابةدوح ماسلا نلفلاملاغ ومالسلا نع ةالصلا دارفاةها 5نم ؟رارف [

 ةمسالا :الاصلا

 دمنا ميلا ىل اكيوُسَرَوََسَمَو هل دنع دمع ديس قعر لس ملا 2

 ندعو ىلا و ٌماقلَأَو ةليسل مطعأو ءاَدآ قطو ةاتير اق | نك :5ا|

 ا سمت لع: ِلَسَو هنأ "نع ايت تيرا ام "لف ِمزْجَآَو هله -وُه ام انَع ِمرْجآَوا
 ىف همسه أءنطشاو ءاديشأو ويضر غفلاو نيا نيوباوخإ |

 لم مهلا هند موكىلإ دمحم لع لو نب رخالا يف دْمَح لع لصَو نيلوألا

 روق أ ىف مرق لعَو داَسْجأْلا ىف هداج ىلع لست ذأ يف دمحم حور ىلع



 ١م 0

 رو كنا يلونو كا لسلام لجأ دمحم ىلع كناوضرَو كيم - عه ع تاس 6 مت 0-6
 0 اك الت ' رو هور هلايتو ند

 ىقىدرو ربسلادمحا نيدلابابش نراعلا مامالااهركد ءافنخلا كلاسمىفلاق ةالصلاهذه
 عمتاولصلا لسضفاى ةروكذم مت الث نمةكر مه وتلق قرامملا را وعدراتكس

 هقطوءاضركلنوكت ةالص دمحانديس ىلع لس مهللااههلوق وةللق تافالتخاراهرئاوف
 هءاتكح ىفىراخعلا رصتخم بحاص ىدِسْرلا ىحرسلا بابشلا ةلقتسم ةفيصاهركذع ادا
 لاق لاقهبا ب يقع ىذ بحاص نب هسعس نب ر مج لاصلاهئقفلا نعىو ىلاقودنا وعلا وتالصلا]|

 ريق وءربق نيب امل هللا حتف ةرم نيثالث و انالث موب لك اهلاق نم ملسوهيلعدللا ىلص هللا ل وسر
 ها ماس وهيلعللا ىلص دن هنن

 ةرسماعلا ةالصلا ظ ظ

 ظ 00 نو رسأ ُهَحَرَو مالكا يلع
 ىلامت هلا همحر ىئبدملا ىعوموبا هنعاهجر خاههجو للا مرك بلاط يبا ني لعل ةالصلا هذه

 وهن لع لَسمهل او نول وكب المل أو_حاوزألآ بلر ِخيْحوُر ْنَم ىلع لس مهل
 َنيزم وُ اره ادابع هنأ لْهَآ مامِإ وه نملع لس مهل آه نالَسرل او ءاسألا مام
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 عبارلا بابلا ىفزيربالا بحاصاه ركز اهنعَّللا ىضر ءارهزلا ةمطاف ةدمسا/ةالصلاءذه
 دس رضح اذاو غابدلا زب زعلادبع ىدمسهب امز تاوغ هخاسش ىتعي هنع هللا ىطر لاقلاقهم]

 | ىلعونانعورمع وركبوبا هعمرضح هنافءالو الان اون دىفىا ملسو هيلعدللا ىلص دوجولا
 ناعما مهنع هللا ىضر مرضعب ران ومهلك ةرايءارهزلاةمطافامهماو ناسسملاو سملاو ظ

 || مراسيلاة هج ىفناو.دلانرضحم يتاللا ةوسنلا ةعامح عمةمطاف اشبال وم سلجتو لاق
 ىضرابتعمسو هنعدللا ىضرلاق نينعو ابعهّللا ىضر نهماماةمطافائنال وم نوكتو قدس
 نم ىلع لص مهللا لوقت ىهو ىلايللا نم ةلسيل ملاسو هيلع هللا ىلص اسي ا ىلع ىلصت اهنع هللا
 أ ماسو هملع هللا ىلص هملع ىلصتتناكو هنعهللا ىضرلاق ٠ ةغمصلارخا ىلا حاورالا بارحدحور

 هنع هللا ىضر هنرابع تهتنا لعاهللا وهانعم ترختسا انآ ماو ظفللا اذهسال نكحل
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 (مبعهللاىضر نيسملانب لعن دءاعلان ز اديس ةالص ة رشع ةِسالاَةالاصلا ظ

 | دمحم ىلع صو رخال ىف دمحم ىلع لس نيالا ىف دمت ىلح لَ مهل

 | كعرلَسَو يرعاك دم لع لَو انام انِدمَحْلعءلص هلآ هنذنآمانبلا
 1! لصَواَّصْرلا دعب دّمحن لَ لصغر قَح دمحت لع سمها أهل ًالوشر دمت

 ادت لع لَصَو هلع و ةالصلاب نما رمت قعر لس مهل اهدنا ٍرَسَحل

 لمه هيلع لس "نآ ترآ امك دمَحم ىلع لَصَو ِهلَع لَص نأ بحت 0-31

 صرع ةئز دنع وع ”لَصَو كف اسر دمحم لع لّصو كقلخ َدَدَع دم

 قلة ادْمح طعاَو ملا أهدت الأ أ كياَملك ادم دمَحْلع لّصَق

 لهآ وما هلأ و هتجح جلف أول اه ' مظع مهللأ» ةعفرأ أ هَجَرَدلاَو ةلضفل و
 تيب دمت ىلع نحو كفاَووكاَكرَبَو كيال ل مجأ هل آه هنأ هنت

 ) لع َتِلَساَم لف دمى ع ٍلَسمُهل اهنيرماطل أ نطل هن هس . لهأ ىلَعَو َتِيِفَسَو

 | ىلع . لص مهل اه "لن ادم * محو كلذ لثم دمحم ىلعألا زابَو َكقلَح' ٍدَحا

 :ق ة دمحم لع صو لجن اّذإ راَهلا ىف دمحم لع ْلَصَو ىَتَياذِإ للا ىف دمحم

 هما 15د ىلع : :ارابو هم الأ ة ًالّصاأ ِرَمَحم لع لسه اهلوأل او رخل

 ظ دوت رأوا ماد قع لس أم: 81 مالْلا رمح َلَع لَسَو

 دمع لَص مهل !هنيرها دل هدو نرمآلا دباد محل لص مهل اهةمحرلأ |
 وشو أ بج قل زيها ىلا نعل جرف ناضل نأ
 تازجملأ تال 1و اتاطقل أَو يارس ٍسِحاّص رو ْيفسأ ٍبِحاَص مهما دال

 ظ َةَعاَمَتلاَو ِدوُرْول أ ضؤخلاو دومتحلأ ماقَملاآَو تاّيماسنلا َتاَيالَّلاَ |

 0 نَمةدمتَو هلع لَم نم د دع دمع لس مهل ا«دودملأ بريل دوُحْشلاَو
 ه هلع صب

 أ هداج ىلع ص ازا ناكهناهنعىور امهنع للا ىضر نيسحلانبىلعن.رياعلان زل تالصلاءده |
 هريغو ءافنلا كلاسمو ينالطسقلااه رث دهب 'وعمست سانلا و امل وش ملس و هيلع هللا لص

 امهنعهللا ىضر ساع نب هللادمع ةالص ةرشع ةئلاثلا ةالاصلا
 هةنّسْلا بها ولأ بحاّم ايه ةطقلاب نبدا طساب ايه ةبرلا ىلع لضفلا اداب 8
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 هب ةشملا هك قد نيل "ا ”ةيحسىَرولأ ريخ رم لَعْلَص

 ىلاعت لاء ريئذملاىسوموداهلعاهجرخادقوامهمعهّللا ىضر سابعن هللا دمعل ةالصلاو ره :

 مبع هيبأ ىضرساع ل هللا دبع نء ىبعل ه رع ةعب ارلاةالصلا

 تندم اع وتل ايم ر حو كلان نامل بحبو كنك اسم لضفا كانون مملأ

 ظ تنثر ةازاضلا نم هب انن دقنَسأَو ملسو هب هْلَع هل اقامت انملَع هب
 كئاطغإ نم انَمَو املَو َهَر انَكحَو هَجَرَد هلع انمالَس ”ىّلعَجَو هلع البلا
 0 هل أقص انسيمل "جب امبال دع ولا زج َوُكَيِْم راع اول رمألا لقط لوغذ ف
 سرنا "تير هلع ةالّصلاب ةامعلا كرما وانقر هَقَح ِءاَدا يفانيلع ولع
 | ةلدْبَع دمحم ىلع  نَكيَمَو نأ لع ”نآ َتيَمظَع رونو كهْجَو ٍلالجب <كل انك

 أ« ديجت دايت كلن َتاقلَح نم دحر اَمَلَسفآنفَسَوَتَس مكوك وسو ظ

 هتلي'ر أَو جب يح جيف أَو اون "ل رجأَو نار ليت بهو مامر خصآو هجر عفر

 1 هلع د رقت ام هت لهآ بودي هب قا هنمار كح موو هذولا ىِج اد كَ

 0 ' ”نببينلا زر ححأ اًدْمَع م لجأ ميلا لا واخ نزلا نينيسلا ىف ةمظَعَوَ
 كر ”محتفاو ُهجَرَد مهآلغأو اونو ما رك يعفو ءاَوزأ 'مهرمك أَو
 10 4 21و امالك يوما اماَقَم مهنشاو اسلم" مي رخو باو ايا يقر لزم

 فرع يف رن 719 ةْضر دتعامبف مهتظع او ابصن كيد ملف هلام 7
0# 

20 

8 
 2 دصا ادم 'لعجا ملا هاف وفا هجرقال ف 1 الاعلا تاحَر لا ص سس ودْرْفلا ظ

 غب "طفي ةعافش تأ ىف ةئفش 3 فتم كفا عفاش لَو 1و لئاس حجم أو لاق ظ
 ظ ىفادمحم "لكما راضقلا لصف :لدابع نب ترم .اًذاَو ةنورخآلاو نولوآلا !

 51 اثَل : لمنجأ مهلا «آليب ني دال ا ىفو المع نيسحآلاَو الق .نيدصالا ظ
 يس © © سافل

 ظ اَقَوَتَو هتلسانلمعساو هنترمذ يف رع هلا دراما هَْوَحو اطر

 انما اك وانتي ممجأَو يللا هوت َرطْرَو هب زج ىفاتلدجأَو هتلمر لع
 هَ يي ف ساس سوس 67
 1 امم هئاقفز نياذعجنو ”لخدم اخدت ىح هس واتسب قرش لودر 0

١ 

 ريا

 ظ مهمتي تئكوأ + سححو نيالا انهو نيم أَ انني نمل ١
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 | مامإو قرأ < شلال ىو رس لإ. دئاقل أو ىدحل ًاروت دمج ىلَع لص

 ٌماقاَو 2ابعإ "مستو يبوس بانك نيا بولو سَوَوَنيَل
 ىلا وو َكلَسم صم نع ند ”كنعاطب لمادو كمت دمنا و ل دهعب_ ىف فوَو كَدودُح

 لع هَل لَو نا "نأ بحت ىذا َكوُدَع ىداعَو لاو نآ بحث ىَداأ كل. ,

 يف هفقوملعو محاولا ىف هحور لَعَو ِداَسْجاَلاِف دج قلع لَسمُهل آدَمَ

 ظ هانم لعام« :الَمركحذاذا مركذ لع ٍدِهاَتملا ف ء دهس لو بقال

 ْ أ منور ىلا لع مالو مالا رسام مال اان هنأ للا

 220 نيه أ كئايبس 1 لو نيب رف 11 َكيَكَيالَمْلَع لس ملول

 تملأ كلمو لفارس 1 و ل اكيمو لي بج لع ونيمَحا كش رت هلم لَعَو نالسمرملا
 لهن نم ”كتعماط لها حو نيناكل ١ ماكل أ ىلع لَسورشلاَموناوْسدو

 ظ لضفآ مو هيلحاللا لَسَكيب تش لْغآرتنا مهلا «نيضرالأ لْهاو تاَوَملأ

 ودلع اهأ لسكيت بان ٍزْجَأَو نسل أرني لها "نم ادحا تس ام

 تاَملشملآو نمل رفغأ ملأ هنتر ابان نم ادحآ ترج اكلت

 نيل فااوخأإو 3" ”رفغأ و ٍتاوُمآلاَو مس ءاصخالا تن ِِت انمْوملاو نمو

 حر ف ْوَر كن ! اسر اوثما نذل ًالِغ اشوف يف لَمْجَناَلَو ناحمأآلاب انوقتسا

 ازاهنع هللا ىضر ناك ىواخسلا ظفالاا ومهنعللا ىضر ساعن هللادبعنب لعل ةالاصلاءذه

 ينامهللا لوفي م ملسو هيلعدّللا ىلص ىلا ىلع بصي مثهيلع ىتئاو هللادمحليللاب هتالص نم غرف
 ريسي فالتخا عم تاريخا لئالدىفةدوجوم ىهواهرخا .ا ىلا كل ام لضفاب كلأسا
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 تاولصلا لضفا ىقام ىلعةدلا زدهنع هللا ىض رىهفاشلا مام الا ةاللص هَ رشعةسماخلاٌءالصلا

 | ناوفاقلا ء كد ْنَعَلََخَو نو ركصالأ كحد املس لع افأ لص
 ظ 0 ٍدَحَأ ىلع لماع ناو لكحاَو نَسْفآ نب رخآلاَو نول يف هَلَع ىلَصر
 | مالّسلأَو هلع هتالتع هنمأ نمادَحا و نام لصف هلع السلب اناكزو ِهَقلَخ هقلخ
 هل لسذأ "نع الصم ىرجام لصف انا رجبو مكر وأ متو هلع

 لم * تو
 | هتيم نانئاَد سائلا ت<رخلا ؛ ؛مأ ريح ىف العسر كحل نم هنان ذقت 1 ١
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 ترْهظ همن انإ سس مم هقلَح نم الع م م نمو هتك الوم قطعنا شت أى

 ْ مهن. دحاو ىفو امه ةواركم امان مفرد واب دو نو فاح ايان تنطن الو

 ناله 'رل ىلا ىداَم امربَح ىلا دئافقلا |  اهببتس سوي وِيَلَع لأ لصْرمَحْسَوألا
 ةكلفاذروا يارب ايثالل هْبَسْل ارشرلا فالخف وسلام راَوَسَو زكا نع ظ

 «9*- "ا

 ملسودلاَو مس انركَسىلَع أى لسر اهنم ِراَدنإلآَو اَشرإلَأ يف ةحيصتتلا ماقلا

 يعدو ان يهاب رلاو ميه ب! لع م
 ]| أر نالجالو ةلاسرلا ىف ةدوجوملا اهلمكت عمهنعهللا ىضر ىعفاشلا مامالاةالص هذه |

 ىص رهنمباطخاهنال هيلعةالصلاب «اياواناكزوهلوق نم ماياو ةظفلاهن» تفذح ةالص اهعبمج
 || اهايلصماه ورش نملا هركذ ةسانم مدعل وروكذملا هباتك ىلع علطا نمو هباحصالهنع هللا

 باك ىف:ر وهغملا ةالصلاوهو اهردص ت رك ذيفا عماج قدح ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع

 مالسلاو ةالصلار داون ين ماقسالا ءافش باتك يف تبأ رواهلئاضفهمف تنسو تاولصلا لضفا
 اساما ناىثرقلا دم نن نابعشدسسي يبا نيدلا فرش خيشلا مانالاريخ دم اندسس ىلع
 ندعم ورا ونا رح دمحم ان ديس ىلع لص مههتلا لون هءاعد ىدئس ناكهنع هللا ىضر يفاشلا

 ها سو دمحم انديس لا ىلعو كتر ضح ماماو كتكلممس و رعو كتحح ناسلو كرارسا
 | نعهمف تلّقنو تاولصلا لضفا نم نورسشعلاو ةعباسلا ىه و ةمامقلارونة الص ضعب ةالاصلاهذهو
 فئارشعهعب ر ابابا لئالدلا حارش نعوةردقلا طخم رحح ىلع ت دج واهلا ىواصلا ف راعلا
 باتكلا اذه نمهسداسلاىولملابابشلا ةالص ٌممص نم هعبارلا هو تمدش دقو ةالص

 - تاواصلا لضفا يف لئالدلا حارشو ىواصلانععهتلقنام وحناهح رش ىف مدختو |

 يباربطلا ةالص ةرمشع ةسداسلا ةالصلا

 كة ردت[ قرا قووديح ير لخ اق
 دادعب ب دمت لع لَّصَوه سلع للص ' نم داعب مح َلَع نسمه! دمحت ن

 ْ هيلع سم نأ بحت هس ىلع لّصَو هيلع 1
 |ىلسو هيلع هللا لص ىنلا ىأر هنأ هلءاعدلا ىف يئاريلعلا نع اور ىواخسلا ظفاحلا لاَ |

 | هللا ل وسراب تاك رولا ةمحرو ىتلا اهلا كراع ءالسلا هل لاقفانس تلصتا ىلا هتفص ىف مانملا |

 ]| مشيت اه رخآ ىلا دخلا كلمهللا لاق نهام ولاق نملوقا تاماكح ىلا عنّا ىنمملا دف
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 نيب ىذلا جيلفتلا نم جرخم روناىأرو هايانث تددىتح ملسو هلعهللا لص هللا لوس ر أ

 ملسو هيلع هللا ىلص هايانن |

 هلع هللا ىض رىاف رلادمح اان دس ةرشع ةعباسلا ةالصلا ظ

 ] كراس ٍنِدعَمَو كراون أرخع يسرع الاوادم اندص ىلع لسه

 ظ "كاني والدال اح 1ْبَحأَو كفل رخو كمت ناو كاع نْيَعَوَأ

 رمد كيد ناب مو دك دل لعونيلتنرل او هايم ألا دب كح ينل

 نيمل املأ بروش دخلو نيليس رمل ١ ىلع مالتسو نوفصي امع رع

 اضيادل ةرشع هنماثلا ةالاصلا

 ضيقل اول طل ر اعلا وق مطران رمش ٠ .عياللأ دونا ىلع لص مهل

 لوس راو _عراشلا َىَنأَو . عفاش ا بيلو ٠ ٠ عسل ودَعَأَو ..عمرهلا

 باَقلاآو ءرعط اقل أ فسلاو ٠ معم.اسلا لعامل .عم املأ روم ا _عدرصلا

 ماركحلا ءمالؤأو رهلا لَعَو دمع اندست ٠ عمادلأ فاطر ٠ عمرا

 رضالسإلاو ةنشأ لغأ نم يعاب وماني ان |

 ةرشع هعساتلا ةالصلا ظ

 رودصلا اب | حرش و روطسلا ؟ بكن الص ريع نلبس لع لس مهلا
 3 .َ وص 6.

 و هو ول لغو روفعأي زب زعاي نم حر رول عيجاي نوجو م

 نورشعلاةالصلا

 دبع. ةلعملا ةخ راو ٌةلمَكل ا تانلأ ىلع لابو سو رلص مهل

 هنا دج وءدالؤأ و ِهِجاَوْزآَو .هلا لو رمح اناس َكييفَصَو كدبحتو َكلوسَيَو

 نوأفافلا هل رك ذأ نَع لْفعَو ند ركالا ءاركسح ام ددع |

 نورشملاو ةيدانطلا ةالصلا
 0 ه4 ير مس

 5و رمل اودي نم هملطت ام دادع « هآلا“و نمو ردمح آن دس لع لس مهلا

 كوول لعد امن
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 نورشملاو هساثلاةاللصلا

 ب سس سلا

 أ ا ىقزأ ةالص كبح تال كونو راع رخل رئيس لع لس ملأ هأ
 أ لم احأ ام د دع الت لسو صاصتخ الأ هب اغ ا لانآو ص الخ ال 1 ىف ا رمت 2 يهد تت

 | نولف اغل أو كد "نع لفك نوكأ دل كلذ 222017 اصخآ و كملع م
 اًسفنو هنع هللا ىض رىعافرلا دمحأ ساعلاي أ اندم ريرشلا ريبكلا هطققلل تسلاتاواصلاهده ظ

 ظ لطعحت ةينودا رم ىا ىلع حسصلا ةاللص دعب موب لكى اهيلع مواد نمابم ىفوالا ةالصلاو هتاك رع
 أ اذاو اب ؤرلا ف للسو هيلع هللا ىلص ىنلاىربة رم فلار ثعىتا اهأ رق نم وىلاعت هللا نزاب هتجاح |
 ىلاعت هللا ةيانعب لصحم ناك دصقم ىا ىلعو ةمهم لكل وةحاح لكلاحاص نيعب رااهيلعموادأ
 عماوجلا لما وكلا تاولصلا نماهراصتخا عمم د .

 كا اا ل

 هنع هللا ىضر رداقلا دست الديس ةالص نورشملاو ةيلابلا ةالاصلا

 كب احن و دق تيك.« عنو ءادعا كنا وص "لضف ا "لعْجأ م

 روط ةهةينامالا قب اقدلأ ندعم 20 تلا يشار دق ذا الاضن |
 ةياال وسنن وتقام يتم هن انخإلا ٍتاَِلَجَتلَ

 || لما“ َنيمَحنأ ينإ الخلا لصف اَو .نيلترل أ شي مروح دَقُمَو نيب رقع ةطساوأ
 ٍرِهاسَو» زال رارس 2 ٍرِهاَسو شالا قءرشلأ ةقرارمياترهّلغأل نمل اول

 «متسللاو زار زيلا .عيم وعقل نال ناح و٠ لذا قباوسل راو وس
 حور .يلفسلو وتلا دوج نع ناس او. يكحلاو يب :ْ يول سرها
 هزي دوملا بر لعاب قلحملا و نراالأ ةايح رداعو هلل '1ٍدَسجأ

 عيسراحو © فاّرشالا رس و 2 افطصال ا تاماقملا راك سأب فحم |١
 لعاب سولف هرزكألا يح او # .ملفع الأ ليا فاسؤألا
 روضتلا « ١ تآلآل كلآَو َنِدرَرَلأ حض اب دب ول 1« تاسماقمل أَو عب بتال
 هيوم سلا مدل ارو«: ىدت ال أرفي شل مول أونا جشم او بعارلاب |

 رنه اش سل حافل 'هدوج وأ او داع الأ ىف هرومحل أ رمح انيسْنَو اناس
 سر ب مابه ول ىس كول هوو ذ دع اهم أ : ةراقح « دوت



 قف
 « اى ا#”#*“ وره

 نال تيل آه "الن خقق أوو نرارشالا ةن تمن يزأأو انس

خآلا لوألا هعافلا غافلا« لماكلا شله رهط روثلأو
 | نط الاه ر

 ركاشلا ر اصلا + رصانلا_حادلا# رم را الا بتال أه رعااأ

 |هرياعلا نمؤلاه دماخ ا ززعلا و دجال حان. ياذا تناق

 ظ دج نآعزإل اردت لولا هدفت عئألا مالا نيالا رو

 لقرزلل اه سيو هل هزيم أ لأ رتل اريل اععاحلا_عضااخلأ راما عالما

 |هّنإل امل بر بيح و٠ نسل اع اخو نيكل أمام! و٠ نيلَس درك ا دس رمدملا

 [درت اهردعلا اركشلا لادتلا متل هوت لوس و . لتشملا نأ

 |كلوسرو هكدع » مقل أن طار يصو »مرق كروت هرمجألا فا

 ماش "كن ريخدو كِتمْع وينو "كيلو "كيِلخَو قسد

 يما ىمرفل ١ يبرمأ ىلا ىلا ةمحرلا كوس راو ريخأ دن سَ اورج

 0 "يندم ئلأ يالا
 رظعاوأ أ عيركلا حيال اء مق رلأ بشل ا« عينا بي أ هدوعسلا

 ( ىداصلا# نيكلاكر آمل اأبيطلا همك داوللا و ملللا نول رب , دّدلا يشمل ١

 اقل ةلدنأ يزل ريك يايا كن ذاب ليا الأ« ني الأ قوام

 ْ ةتياداو ابرك طا «ًابع ةلعجو# اهم ارب قالى افو هأبحمم

 رص وشو مراذتأو ةراشبلا و ةلالر لاو ةلاس الا هب تنتخ وهايقر

 هل تقطن ١ وه رمل 1هل تفقس و رسعلا هل تذ درو« شل ل و» بغياب

 | دن 13« رجسلو ردك الاول لأ عدل َوطلاو بندلأَو با

 ْ لحل اوربي دمل أ مام فون وعدي نزملا نم. تل را ولالزلا امل اهم اصا نمر

لأورختصلاو قتلا ةم بن ومخاخ مطل او تقل 1 لبو
 | لمّرآَو ”لهسشلاو ”غو

 أ ىل ا* ىمق الا دجسل ىلإ مار دج نم البل بت رش و وجعا

 | ةن الآ ةرا دوى دآ وا نيتوك باق ىلا ىهتنما ةردسرل«لمل ا تاؤسلا

 | ضاعمل او ةقارك اوةطاخل ابن ؤ او «ى وصقل ادي اغل أكن ارى

 فلل 0 ل



 ؟+

 22211110111 دو

 ٠| مل اه رهاوج او كلا مموج " هكتو رسل ايف رك الأ حرت امو
 ر ومره سد

 خب يزل« رخاناموول د'نم مدع امأل ترث د«رممال اخ هم اَتلعح وأ

 ٠ تلال الجو« ةمنل اس خوه دم ١ - : و«ةنامال اىددأو ةلاسرلا

 ًادوممم اماقم هن تنبأ مهل نقيل أ +01 ىنح + هن رادع ولأ ليس ىف دهاجو

 راهطإو م الغ بالا ىف يلع بأ درس نواوأل هف طي ش
 ذك 0_0

 هدول ني ١ فاك عدقتو برقا يللا لطاشت د و |
 م« ره

 رخال ىف هلوس مطغا و مايل هج هتحارد 'فْرَأَو ىَرحكحل ةيعاَنَس انش "لقت |

 كِلَع الو انع كح 1 "نم هلمخأ هللا «ىسوُمَو ًمهاَر! ةلطغأ هل ءألاو ١ ا

 نع مهلا أ عاش يك وأ رطخ مهملقعاَو هَجَرَد لدنع يارا نمو اقر ١

 أذ نم نبل لقا زنوج لها يف هلوُمأَم هنلب أو هتجح جلب أو هاه ربا
 نوع سيبلا تت 5-2

 ء(بآلاز زج 1و هنا "نع انصن هد. تر ججام وي انع ءزخأو يع هب ات مومو

 تقسو رامبل هن دهام اَم دع رمت انسى ا لص يل أ اريَخ ميل

 لص 1نم د داعب هلع لس ول و ِهْلَع لص نم دع ديلَع ور لَصَو ناد الأ ]|

 اتسمأ6 دلع 2-5 "لَصَو هدَعْلَصُ نأ ىضارو 0 ظ
 ير# 3

 - هلع لسد و لَم هللا هيلع ىلَصي نأ ىنبتلا 02 رس نَصَو هلع
 هدالواو هب ا اولا ىلَعَو هلع 'لمسو لام مهلل آد هلاضفإو هللا ء امه ع ]ىلع

 معا او هب ايحأو مرانهطأو تريد وون هيا لغو هنأ ردووجاوُزآو

 ةالهأو قب اقل زوتكو مران نداممو مرا زل ةَئَرَخ راقت و وعانآو ١

 ردك * نع ضرأو ان ًامئاد اريح يلنت "سو ىدشأ نمل دن أ مون قب الخ

 كناَمِلُك ”داد مو كسْفتاضرتو كش رع هن زو كقلخ ودع ادم شار مب احصل
 || انك هادا هفحل و أضر كل نوكت ةالَص لفاقل ركذ نعاهنسو دكا دل كحد املك

 و 2 و هم مدع

 دول العا تو ةميفر لأ هلل اغلا ةحردلاو ةلضفلاو ةلسولا هاو اح الصأ

 هلع | سا



 مع

 نب هاو عيجس ىلع برب لس ةوراوملا ضوحلاو : دولا الا هطغأ

حأ مهملع هلل تاولس نيل سو ءالؤآلا رعسمب ىلعد نيترو نيب ١
 ظ نيمَح

ن قلختل قباسلا دمع اديس ىو لس مهلا
 | ددع هر وهي ”نيملاع هت مح را اهو

 م ص
 و هه سمع رع

 لدتا قس ٌةاَس فعن دعس نمو قب نَمَوكسضلخ ' نمر ىتم نم

أ الو تيما الو «ءاهت الوش ةياعآل ًءلَس هَل“ طبحتو
 لن الص# َءاَضَع

د لوقو هيلع ةَضو 'رممءالَس هلع َتْنَس ينل
 ”هقأ كماَوَد هاد ةالّص هي

2 0-0 

اض رت الس كيل نوُد اكل ىهتننم آل َكِئاَي
 ظ الكمان اهب ىَسرتو هيضرتو ك

 تواصلا و
 © ننس يع

 | كفل اع ىرجتو ب ااه جرم َودَمملا اي لحن ةالص امسلاو ضرآل ١ الك
 ناسا

 ئ نينمإ انس اوه وآن .او ماو دلأ ىلعال رنيم وأ در 2
 اش

 68 حم
 لاا

 ظ 0 أو ةماللوع دبا اقانيوقل حتا لأمم روما و
0 

 5. نهال

ها ةدا راع اع 3 وم الو اع ضن أو قيس |
 هني 

 | نيل امل أ برس داو نيل 1( لع مالسوةنوفصب امم دري أ بلين ناحم ا اس
 تاجاس تصب م دج نو م ماعم تي يال

 بسب جبسم ١ هوك شي بسس :روصدا دبس سجال دبا بلع دو: بانة ط يس تسوي
 ببيت

 اضياهلنورشملاو هعبارلاةاللصلا

 ارت لق# د زو ملك والرأ »عع د فرو ف و لص هللا

 [| ضيف !لاسيال ١ ةطساو هيه وف روج "و اريك الغاوب تحف أيزذل ١ رك
 لس نلح م عسل هر

 ) تارشح نم هنا وب و« وهشلا وةس املا رفا رغ غال هتف رو دولا

 ةتعجو هرلالمآل أبرم هتمدخمَتف 1يذأ ا«دودحألب اش ثيح كاس دق

 هيل اخ ومن يكمل سو د :ن اكل اب و لع ةتنبن ا رمالالتال العود

 ةلابنما د فك و ٠) مم أو للا ق "رطب تقف » نيش أو لمت و داش الا

 نو رس امو ل اون رمح لأن حن ل أر م د ( يان أ وينك أ نم ًاعبس

 ! « مظع قلخ ملكت نون ريغ رجال كل ناو ونجم كبَر ةّملعنم تن ام

 ناسلَو هرخيافألاو ليامالا ةوفصَوم األ لئاَوآلا ديت
 : رطل

 ما

 ا « تاَفصاَو ٠ مالا ريظتو# تاذنلأ لع هلال ٍراَرْسآْلا نييآ سهلا



40 
 . !املأةامح 7 ماوس | لاذ توكل او كلل يحِمَو ةقعارلأ ءآع
 00000 - رحآشلالا رع «بمج فير راسنا «حاا و'رالا حور لمنال دوختلا

 [[« توشاثلا قئ : ادعم . توهاللا ق : اقح مس اهلا دحاوألا كوشن |
 ] ِهيفالخ ةعلختأ متع ينوب ام لا دونجا :٠.22 نإ 'لق هتماما ةيار

 كبَر كمطم كالي فوكس و نب بوم جات هلل نومي اي امنا َكنوُهاَبب ثذاآ نا

 انفع ةلازصل هنلخ طآس الف ل1 كقاخت آم دمت آب ةلالاول لآل“ ول ىضاتف |
 ] ءاَوأ لمح« دلو فشلا بحاص ىلق امو َكْبَر تعدو آم َتْنَع هللا
 لسع و ةعافشلا بح اص هللاول تام لواط نعوذ مدا فلولا ريحاص“ دما

1 

 مق هلا

 نش هين الا ةرادس#ءافصإلا فركر هاشرر لأ مس كل او ىتلفمل ١

 - دفا كب دوحألاا ةيهاوج ةبادملا 20 ماما

 ىلعو كرم ب افلا لدن هموقآلا طا رص م # ءركصألا كمحو

 ظ 1 اآم# سيل يود هناحناو مشل !ديرذ هلآ مر

 نزلا موب ىلإ منك ايلتس دب نك: اصح او كمل طاحاام ددع# ملا

 اضناهل نورشعلاو ساحل ةالصا

 ٍرارسا ندعم مامَسَو كراون اخت دمت ان الو مو آن دس نَع 8 لص ميل

 نئازخو ككشذم زارطرو كير صح امو ديكحلع سو رَعَو كتحح ناسلو
- 

 |[ فونتو موجز رفع نانإ تلده دال تمير : قي رط وكم

 ىب دفع ةع ابي لح ةاللص كئرايضر رولا نس مقل اكقلخ لع أ نيكم دوُجاوم ردك

 دع ”نيملامْلا ب ِ رآيانع اي ّّض و هيترثو كيس ةالع قف جر و 10

 |[ راطنألا ددعو كملف برع ىرح و كب اك ه اصخآو كمل « طاحآ مآ

 لاوأ "نم . مالوم قلخاَم عييت رضا ابطال راهنت

 مدح هلا

 را ٠
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 0 «ٍديعلا و تأ آسلآ دس معان ألو أ و انس ”وهانل'و مو انسه دجْملاو

و اواو ه ديتول ديلا لم ظ
 مياس بوش لك دهب زح د

 تسسلم

 000 نورشعلاو ؛ ةعباسلا:الصلا

اتع ع لسن حلم ملا مهل
نم كلئَوسَو كقَخ' م لو

اكل 1 تال كلانا: 
 هلك 

 هبزجَو ِِنراَوو هبختو ملا ىلعو ٍرُمَحُم انِيلَو اندست « ةلْسْفْلأ أ ةلس رمل مح رلآَو

 | لفت امو هو" كذا ةركَدانكو نيضرآلا * ءلمَو ٍتاَومْسلا ٠ لم نيمَحنأ

 نولفاقلا ءركذ نع ْ

 امأ هتاكربب اًنمفنو هنعدللا ىضر يتالنحلا رداقلا دع اندسسل ىه سما تاولصلا هذه

 | هب رداقلا رث املا ىف ةمئابرلاتاض ومفلاب ةامسملاهداروا ةع ومجم نم امهم دقف ناملوالا

 ه ينالكلا ى رداملادصس دمتش دسلا نءا ١ ليعامسا دامسلا ةسهاطلا هتلالس لضافادحا عج

 .اهركذ دقف اهرخا ىلا كراون ونا رح دم انالومو انديس ىلع ملسو لص هللا هو ةثلاثلا اماو

 رداقلا دبع ىديس نعئىورام'ةإبلحلا مسصلا نمو هلوقت هتابرج ىف يبريدلا خمشلا

نيسمحت اهناو هنحايس نمز راف باب ىلع رجح ىف ةشوقنم اهدجو هنا ىلا ْ
 ةالص فلا 

 || هلعهللا لص ىلا هللاقفاهنعهل أسف مانلا قرسوهلع لا ىلص ىتلاخمعلا ىأ ركل دعب و

 اك ونو رسملاوةمباسلا ىه وتا وصلا لضفا قاب كو دقو ىهنلا ة الص تنل نيعسن ىها لسوأ ْ

 | انه اهتركد كلذلو كانه ركذت مل ىتلا لئاضفلا ةدايز عم ةمهم: ةريثك تادايز امفانه |

 ينابرلا حوتفلاو يفايرسلا ب زحل بيم دقف ةسماخلااماو . معتفلا ب زحاهس ٠ متخدقف ةعبارلا اماو

 يبرعلا نينيدلا ىحن ىدمسسل نورمشعلاو ةئماثلا ةالصلا

 ةفقلخ ىزلا © ناقنملا ماَماَو هلت ملا دس لع سنو قلصت نأ مهلا كل اسأ

 هَلَمَحَو © كناذ ةيوارل هله أو 0 كيامكب ةتحولوو كل امج ُهْبَرَو هكا لج نم

حاب هَتئاَطَو كسا همس َتنركَو » َكتاَفسَو َكئابسأل الح
 هنأ دلع نئ مَ ك

 ه كناذ م 2 رضح بن بئان دم انس ىلع لس مهل« رش ىلا نيعاَدلأ ةيخحو واو
 2 ع# وع

 لاقل . تلو «. توون .عمادكأ « ٌكتاَفِسَو كئامماب ققَحَمأ



> 
 2 رح 22 لو 82 أ ىزإا رتل اع رمدقاو ثودسلا ني

 روهقم ثلك هب قسعناو هر وسحر

 اهتلقن هنمو دمح و نلاب زح هب زح ىف اهرك ذيب رعلا نب نيدلا ىحت ىديسل ةالصلا هذه

 بك يلم

 ىلذاشلا نسما ىلا ىدمسل نونالثاةالاصلا

 ال وهاك قلن رام عملا رس لعل مهلا

 نم انل 'لمْجَأَو كِل عالما نم * + صِصخبوُه اع 0 ِلَع'ٍرَصو هلا

 م
 ”يهس اع

 انوي نيو ةويش امي يسمو ع ادعو ش

 - هرمألاو نانو تقلا لامكحت نب م 7

 ًأضا هل نونالثلاو ةيداحلا ةالصلا

 هتاثوآلا .عيج ىفو ٍتاجناى زآو» تاكا ومساَومتاولصلا كف "لجأ مهلا

 ٠] ناوَنتْلاَو ضرآلا لأ لماكحأ دمع انآلاو م و انيس « تاقولخ فرغ اىلع

 0 ناقل ورنا: رضحلا عيت يف هتاحالا ذأ اني د 5

 آضيا هلنوبالثلاو كدتطنطست

 دعو

 قو بملأ امن َكِيلَع ملل

 ني ٍدَحآ لمت األ السا ىسناو ىف زان لضفا نأ

 لَن عنبر تدوم تخت ههّتلسأ ااَمَتْضََبَتآ يأ لور اب دهس ٠

 2 ني ةلوُسَر كما يل ) هباتكيف سا كنسن م تنكسو نقل

 3 وَسَأ تاولصف (يحَر فور نينمولا مُكِإلَع صير "منع ام هلع

 0 هضرآو هناومَسَو هقلخ عج و وإوَو هئاسنو ظ

 د اتكازجت مب ووقأ امئر رثثأو رس مه ىلا لور نحاس

 نيرادلا د اعس ١ ا



#١ 

 ظ هقالخ نسخ ىلعو « تاس ىف يأ ٍِى ىريزو هب ب ىزجام لضتآ هلخاو مالثلا ظ

 امكحتن نانا او « هج ىف قفا رم كلذ "نع 95 امك جف « هناقو دعت هنأ |

 رحت ابو كلور دهْطأَو كديشأ ين! هَل هنيحارأ ْمَحْرَأ هاه ظ

 | نيكتناو ةعركلا ةضورلا ءذه لع نيلزاتلا ةكئالللا ا

 ظ لاذع نأ ده "ل كب رشآل دحو نأ الا هلا ال نآ ده أ ينأ

مع ربو ينو عا ]م هن ءاح اه 37 نا دهشاَو هلوسرو
 ١ وهف ' نوُكَيَو ناك ان 

جم ىلا اي اكآإ رقم م يلا ءاَومأ الو دف بك ال 1
 | ىف صنم يتيا

 ترحل تا اًداامي ىنع تر اننا انو ةلفتلاو ةدارالاوة زركفاو ةرطقأا

 (| لالصلا وا ةَعْادلأَو قائلة رفكسا ؛ نمضنم وهام نع َتْتَع كلش او 0

 ٠ نم َكِئاَلْوََو كلاس 1 عمو كلْوْسَر عمو كَمَم بَدآلأ ءوُسْؤوأ ةسئلأوأ

 عم ىبطع تَظ 'رقف ككلُم ىف ٠ ءئت نمٍفلَخامَو لاَ ناو ةكت الأ

 ميحرلا ثيل 1 كلن اق كئالإ و١ لغوي تن 51 ع تر رفع كل
1 

 || زونك يف ىلوالا ركذ هنعهللاىضر ىلذاشلا نسحلا يبا ىدسلثالثاتاولصلاءذه ]|

 || روكذملا فطللا بّرح ىمسملاهيزح هلع هلل ىذر اب. حتتفا دقف ةيئاثا امأو رارسإلا

 هئلاثلااماو داع نال ةلذاشلا-ر * املا 2 هلعلا رخافملا بادتكح ىف هبازحأ ةزمح عم

 هللا دبع ندم اياخخمشلان ا ندلا كلامج ىرطملا قيرط نمانور ءافنملاكلا م ىقلاق دقن

 ىتسحلا ىلذاشلا رابْلا دنع ن / ىلع نسحلا ابا ىراعلا مامالا خمشلانا ثددح ىركسلا رمت نإ

 ىنلااها كلماع مالاسلا هعم ناك نم ربخا امه رشلاة رححلا هاجت هف ةوق ودتعلاق هتكرب هللا م

 لس وهملعدتل أ ىلص#ت رضح يق اءارق نيحهسفن رضحتس [داسن ناك نم نا وح الواه حالا

 . امهتعهللاىطر همحاص ة ةرضحإو

 يي 3 نياك نونالثلاو هئلاثلا ةالصلا

 كِيلع مالا (نالئ) مركحل ل اَهينآ َكَدَع م م السلا
 م ل

 1 ا 20 مالّسلأ نأ ةترخاي كلَع ْكْدلَع ملل نأ اي كادت

| 
 م

 اسال 0-7

 اكل اللا نيف مع دلع السل اَنيلَح ركلات
+ 

 داع مالسلا َنيلجتل 1 'رفلا دئاكَب كنيلع ماللأ يأ ماني 7 الملأ 0غ 0
-_ 
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 كلع مالسلا ريتش رطا رص ىلإ ايِداَهأب كلع السلا نم

 همم و م مو سعي عا 0

 1 لع عااسا نيني لا ىلح را ةمماب كيلع :مالسل ا نيله .: < يرو مه * ًّ ١ هين تا ُ 20 0 5 . : 1

 حر فور نيش ولا ملغ يقلل كن ١ هلو هَ

 ْ ”كجاو زو ,لهأو كلاو "نيرو و ءانس الا رئابس ا ا
 مف

 ى.

_- 

 وم مسك لا #*  7 0 سد ي# <

 2 يح

 ْ ىدرَس 3 اكهرو لأ ةيحارت نط اع ناعما كبااو ظ : هيرب ص ىلا حج « تا ا 00 ص سلا ا 0 دأا ضو 0

 يملا م ديا دع م حتعسم سد

 ] آي ىرجام لا اع 5 لوس 1 ل1 كلا رعبا هو جاسم ادي أ

 ظ نفع نو ياذا 5 الخس يع كئلع هللا 1 لصَو هن د : نعالوسرو موك "نع

 | دهن نيمجلا رقلخ "نم دحلان او لأ نوفا رح نا
 ةةادخو ةلوشرو ء دبع كلن ادهش و هل كيرشأل دو الا ظ

 دهاج ملا تيتو ةناَمال تيد لاسر تغلب“ رك كلاو قلن

 ِ ةلضفلاو ةييتوأ هنآ مهاد هب انك ىف أ نصت تسصتو مداح قع ٍ قح دف ف

 | كلوشرو كو د دمج ىلع لص مهل ةندعَو يرث دونغ امأقم ةعاوإ

 اسس : ىلا لَعَو يه '! ىلع َتلَصي هب دو رجاوذأو لمح : 7و ألا ىلا

6 

 ىلا

 ت1

 | لع تحصر مر رجاوزاو رم لآ لوك لعلب ل صا

 ١ تلا ّنمآ انكر تاي هلع كن ل نبك اسف يهاب لآ لعد مها
 هج

 ملأ ندهاشلا جتاتبك لو ”راااسعس او 0

 هلأ بحال كير صَحَو كيس كشري لح داو أ ]

 رع

 مك

006 

 أ كتب 9 يع ًرقأ ىزل أ

 | ىهكاف اهلأ رداقلاهع خيشلا» ديملت ثأوأي رز مماهلقث ىركلا نسما يبانبف راسا انأ تايلستا هذ |

 يونا مامالا تايلست ىهو لسرلا لضنا ةرايز بادآ ىفلاسوتلا:نسح هءاتكح نم
 ٍ لك و ملسو هيلا ىلص نر بز دنع لاقت ةدابز عم تاولصلا لضفا قةروكذتا]
 | مامالا ايف دازو هبطاخم ملسو هيلع هللا ىلص هيدي نيب هنا ملسملا راسطحتسا عم ناكم 8

 : ةالصلا نئطاوهسأب ىف تدهدش دقو ى ركلا نسما وبأ اهداز قئاريغ اداب زينالطسقلا
 همودق دنع ماسوهياعدللا ىلص هي هيلع ةاللسصصلا ايمو لو ا



 مو
 ٠ خشلا يدامسل نونالثاو ةعءارلا اللا  2١لذاشلا ىهاوملا ميهارباندلا ناهر ,

 ]| ه لأ هون وكسب "كلَ مانو لعل + قل لوش كاع ماتوا

 نمي كسلع مالسلاو ةالصلا» دوم“ ملل بيبحاب كيلَع ٌمآلسلاَو ' ءالصاأ :

 : 02000 1 قحلأ ؛ لَع ةلاَوأب ْكَلَع م السلاو ةالصل ا هدول اوم _ اكخآلا

 ةالصلا# دوجاولا نعي ْكَلَع م السلا ه :الصل هروبها ضمت م و
 4 هى
 م يلع النو السلا يوت و رمال مالو

 هنن 56 ميشا طي ةنيملاعلا دلو هنأ معانا ره رمش

 ًاناَعآَو. نييطقتملل سوو نق رتخنأ لدشل اسيا وو نيش د ةقءارو

 - فل اساَو كب ةكنل 1 ”لسوَت ا نيمصمتُلا ”ةمصعَو نراك ًاللدزم يجني ظ

 نيو

 يّ
 1 كا جامو كتاب 7 اهي ”كتهجاوُمَو تك ا 9 ”نيللالا بر بيحت دو

 ظ آلا ُهملْسَيآل او كيو ليو كنب او كسي ليم ةكضاركحوأ

 ٍقحَودلْموَو هدوُقُعَو رلاكو دوغ ٍماَقَمَو © وُهشَو -ٍ ني لاطغآ او وهذ

 "ا

أ ديت ىلع ةقيشو ةياتعو ةحكرو ةقارو ةَققَحَو
 ظ هن اجي يضلل كنم

 َنيمْسوَم ١ كي انغأ ب راب راب نيلس وتلا 18ه كياب لع مهحاشأو معادن تيل
 | ول ع

 ١ كلذ كب ”نيلاف « 8" لامسو شان ع يام | قام قوق هلال اوم "نم كي

 عاونس |

 اا

 كلان كيدبو هنادي نبا رش ىلإ مد ا ملأ نال نب نلف : ع !

 2 قفاوللاو . هيب كلا ةماعلا ةفآرلو َونمْلاَو «ةلماشلاةقكرلأو ةعافشلا

 |.« ارح مج اكلهم  ءضارلال امر عمت 'نم « قاتم كب ليس عابتأو هنَعاَط

 53 . هلا هاشم موضارم ريف ادا هكرادم' نم ررعاظلاو ةنطايأ هتانكسو

 ٠ مص روس

 اًماَقَو هرج دوب َََ ا ُلاَضَرَو ءاضر كادي دم علما هما ماوام

 كو يجر "عم داهم كح الخ ه تير ٍقوقَح ءاَنَو ضْسأل

 س

 هرملاقتو "ساخكو# . مزاوو ماملابلأ نم هيصن دوفاوب » هئكلب اه
 ص من - ل ينبت سال“ -

 مد

 |[ىو مل مدوبص ٠ ءانمتلا نع ءانسفلاو ءبفر ءانفلا م بر كدياشإ كيو
 نما -



 ا و ورا 20 0 اس ال ل 3 0 5
 8 ا 1 11 0 1 امان ام تاي ا

1 

861 1 0١ 

 ١ َِ. - ْ  9مورق
 نت دا رف ع ءريهاتناو د اتق عج يفضل و ةرضحأ

 سا دخو ظ
 مو م اه حس

 ٠ لع هوتحرِ روُهَظ ن دعمايو# هقلَحْنِم هن ريخ ايم نيمل اعلا" بربح أيل |

 | نافل دامالتوءالس كعام“ او تختو كلا عبمج ل عوتليقجص لع وأ قي لضصا(|

 1 "نم رينبو ريظطام روهظ ادب وتم تلو ربا فاو كيو نم كيرف م ودب
 أءداتتو تب د6 عيار مناص لالا سومو هناا فرعتأ

 مناد . رضح بيغ يف |

 أ بيم اةاسان اها لذاشلا هاو ل|مهارل ىديسندلا ناهر خيشلل ةالسصلا ذه
 | ةالص ه رك دعب اهركو ئالطسقلل افنحلا كلاسم نم اها بيرقلاو دمحلا نمأ
 ٍإ ١ نم.نوعرألا و ةسدأسلا ةاللصلار هو اهقسن ىلع هده يلا ىلذاعلا بها ىملا ىبا قدنسأل

 كلن لئمءذسعو نا ولصلالضفا |
 «بيلعهّللا لص هترايز دنع رقت

 ' | ريغ ىفاهأ رق نمو سو

 : ل الاكل ماس وهسلعهللا ىلص ىل !ىري نيب هنأ رضحتسلف رايزلا|

 نوثالتاو ةسماخلاًءالصلا

١ 

3 

 9 ملا تا ا 2

20 011 

 الاميل مدل وع عج لك ا جو نع آ هت رو َقاَمَتَس 1 مال

 ع 3 ربعاو صا ترضاو ” كه ىف اح 3

 3 م هلوس يع مال بع كملَع السلا م هيا كان

 نم هتكئالم 2اس برم تبع نب 2 ةالصكص كيلع للا لص

 ْ 020 هينا رو هقح ثليَح' نم. ىلا ىلاَستو هل ايس هن آالسكحو َكدَققَحْدَح
 !ٍ ] المسلاو ةققر دارو « ايي" 1 لش تاع قت تاو ف دل” كلت
 ]تترجم يذل دوصفلل او « ىوصقلا ةباقثا ميو « ىلغآلا اللأ تاَوَدلَعَأ
 ١ | ناكو » ىهحملا كن ىلإ ناو دلؤق موُهم نال هين و هل ىو ةزق هع

 هلاك تا لوتس او« كلما نسر هل برقا دوج نمل 1 نم .بارقلا|
 | ب رثتوتآلاتكل ب رهط نت اب كْنلَع مالملا ل ؛. كلا ةلخ .عوضاوم لع

 م.تاوسملاو ضايألا 16 نإ
 أ هلع هللا لص رايز دنعأ رش هو ركل نجي ءالقافنلا كلاس فئالصلا ,ذهركر |

 ا سديع اسال لوسدو ايام نإ همم هةيحما ٠ :يراقلا رايب صحتسا 5 ناك نإ ا



 ١ك
 ص سدس وو دوج 7 ا1اغب ة0ا اوم ة 2 يعم داو :

 3 1 ماع 0 ل ع : 0 03 ع 0# #74 ا خا را ب الا راسل اس و 3 وعلا تانج هدو د 0

 ناسا اوال # يم 31 100 ا ل ا ا ارسل ل ا ا نم هيك مكاو د خل اا

 ا ىدتيشقتلا ندا ا ءاهم دم ىدسل نوئالثلاو هسداسلا ةاللصلا

 ع يقمع ص

 والا ريو ء ءاسنآلا اين , دم اندلع لص نأ كل آن انا “ مهل 2

 ناقناقلا ءاضو نقلا سوُيَو ء افضألا ناري

 م 3 ظ

 ا 0 لإ ا وا ا 7

 'ئ 1 هسنع ةلفأيب ومصر يدنتسعلا نا دلأ ء ءاهم درت“ (ك دعس هللا فراعلل هف رغلا ةاللصلا هذه

 د | ناملا قلم وبقلا ىلا كلل تنا مهفلا يلوا ىلا ةيسابلا هداروا يق ةروكذم و هناكربب انفتو |

# 

 نيعبس النوبالتلاوهعباسلاةالصلا :
7 
8 55 

 ةَنمَجَو ه كن افيمَو "كلم نبأ "نم نمر هنري امام كنا 2 مهللا |
 ةععل هو 5

 9 ل

 9 كب نت كيل كن. .ىندهإ» كي الجت - مًالتمسو ه كن ال رش اقارط
 نبع

 | قطصم ه اي دهم اندلَه كلب ينتج اوم ل ًاملع كن دآ ' نم ىل كو ه "كيل

 عيل عيال رل أ دارا رقتلاو ه دلك تال ال
 لا ا ف م - ,

3 

 ل لا يضل بويتأ ىعرخلا« غلا 2
 دا ىو 1 مع

 3 آ دحتلا ةكي عيدا ياد» دما ١ عتب دمالل" © ديول أ دمحم © هكرأ رم ٍْ

 | ردي ردو رجاّوز آو هبختو ولآ لو ِهَْلَع هنأ لَم ه دلو اىلإ دكان
 | اديك اين سو ه هنالتن .ماوعو « .الزآنر لاسم هيب انو هت 58

 نيك املأ نر 4 ل دلو 1

 ابل هنموهزحر خا ىفةروك- موق و لاتمتقاهح ريس نالاشلاذه

 00 ةوعص ع

 ٍِق رلاممشملا ن وبالاثلاو ةنماثلا ةالاسملا
 يل ا ا اا ل حسم

 1 لاا 9 مج أ ساهل 26 سس م را سمح تنس” ورسام 1 ل لا ع و ا ل يمال موي اول

 | 42 ردو هجاوزاَو هب امجاَو ملا ىلع دمحم ان الؤموان دس ىلع لص مهلا
 6” يي ص عا ذل 2 م

 5 [اهلسد وه هسبف يقي اب قت 0 7 00 مر ا

 ةعفرلا للا ج جرالي او ةيتزأ مل لغو هلا نم .
: 

 - م
 - - ع هيل أ ىف

 0711م تنحي سس جيس . 55 نا 00

 ا 00و



 0 او دولا ها أَو هد لآ ضو و «دراضأل مان ا

 1 امك فار ةادزو هيما نعاببن هب تي جام ل م آو هندعو ىذا

 5 م مو 0 تع ]

 رم أ ري زل !ككلم ماودي نام زاك نأ كاد امالسَو ءالص هلع لولو طفت

 © ها ت 2 00
2 

 | سمكا هيلع بارت آم دعو ِهيلَع علطت آل ام ندعو م 2 هلع هت امم و* س5 ضم ©
 ظ نيل املأ برأي للا هلع بارغت آل ام تاكو

 ايلَس هنم وهن زخم يق ةروكدمج ىلا هللا همح رق ولا خيل ةالاصلاءده

 جراج اد وعسلا يباىديسل لو د الملا و همسات ةاللصنا
 ع
0 
1 

0 

 يسهر وا ألا ! دارو تادامعسلا نعم ق«رتا د الا كيت كوكس م
 : ىف سم و ثع اي 00 0

 لأ راخلأ زيزعلا رمخم سس ىلع ملص مهللأ مو دخحتو لا للعُو م

 ٍ السو هيو ملا ىلمتو نيمرال اروتلأ ناطلسلاا
 ايلقت تود زحف ةروكذم ىو ىلامتلاهنحر ىحراحلادومسلايف ىديسل ةاللصلا هذه ظ

َ 

 1 ىوانشلا دم دمم ىدسمل نوعرال !ًةالصلا

 كا اتم و يت لا ىلع راطتخ نكس يقع و لص هل

 ؤ | قاثآ حرمت نواس دايت لت رو وسو بها ولآ رم قبل اعلا "ضير
 | نيام رارشأ راولأ رافتو كين دَحأ دهاتم ,نثإ رمق يطول دلظأ

 كلن "نع نعي رزان تع ١ رم
 ا الش توهبزح ىفتروكذم ذم ىو يأ رتل يطق ع يراد يرسل اضافه

 3 ىلذاشلا افودمم ىدسسل نوسرالاوةداحلا ةالاصلا

 | داش ل تبعي ةلاوس وب فأل كافد تل اس كم وتلساوتا كبا مهلا
 | كيذ دوك كساد مهنا هير ال دم ىلطأ الو ةلاتوس هلم
 رعالس ف تام و سم ار 0-2

 | ىضت رمل ل وّصِلاَو قلمصمل ادامحع ادب : ىرتخلا ةكضفل 9-١ , ملت ١ ةلس أ

 : عَ مص مص ارا ن- : ًّص --_ 2 0 ع * .* هب ف 0 | يللا ةم وو سود هدأ الص هيلع ليقت نأ كل ان ميو حملا ىلا كك ساس 752 هرمي تروم ركع هامل رو كم 2وج ل ري لكم هك م21

 ا ريو ولا ىلعوودباد فراعم ةدابشب هلا ناع 0 كل ذ ىل دبش ثحح همايز
 1 كاسل



 ْث ع نو ضا و لت ية

 1 يبل ارش ل ةوق الو لوح ألو تذل د
 رت

اس سلسل او ةدئملا هيئاتت عج او © ةنملل
 5م و

 ه عما اا "لب كلذ ريب الو بلس

 ًاريثكا ايلس سو »_عن :اَولأ نءارخلأو ظ

 : ءافتخلا كلاسم نمامهتلش هنع هللا ىضر لذالاف ودمحى دس ينابرلا ف راعللنانالصلاناناه

 افو ىلع ىدسسل نوعبرالاو هئلاثلا ةالصلا

 حل نيع و لمك الأ ءونال ا ريو » لوألا روثأ ىلع لس هنآ

 ( قئ اَنْ 1و ةسكاسإلا ةلل أ بح اص © ةيئاوك ال ١ تاءا رخإلا حبو« ةسابرلا]|

 عا وم مشع ما 9 3 م همأل

 انف

 نيا زحوب تضتكنم « آنس رس لكن يو « ده اع رون # هس اعإلا

 راو بط « توولْماَو كل راو امروهظ تْحََمَو »روم لاو مك

 ةقطلو« لالا رهاظملا نيع نانا © لالخ نيل ع ةَكوقايو لامكل ١
 مع هس مخل لك

 ظ «داحالادحاوو ٍدوُلَأ دوُجَو » راَدْمأل 1 ددم . « ةس'دقل ١ ةرضملا تانُخْورت

 0 رد هذال د كالنألا قرش ه لواشل اقع ساو هدو ٌ رس
 رع همم ل

 أمر عملا نقار ه موفالا مقسم طار ملغالا |
 َْ رض رت 3 ند ةاواعم الك ماعلا تان ناخأ | ىف ىراسلا املا لرش وه ملط رمل يلق لك قف! كليا

 سوا 2 هم

 1 0 آد سلا م تحيا را ونا تاس
 ' هس و02 ايس م7 قدر ص م ص -> 6-5 1 ا 4

 قرسفلا رش ىراقلاو«دمحاب عممخلا مماح بارحم يف ىلملا
ْ 

 | توكحللاىب محارلاو#* هالجوءعارش كلملايف متاقلا#ج دمحم[ 0 5 2008 ءلإ ه ه لةهص ىلا هي“ مس «ة داع أ "ل ريس



0 

 كو
 (ى قآلطإلا لَ كيتو هب اكحل كيم ع م هلاَمْحَو عنو

 | ملا وَغو هن ارم ىفثأيإ اهب ينفع : ةولَس هلع ملأ لس هةلم.نل ديك |

 |هقرعاو# ناهرلاو ليل كلاي آل« ٍنآبعل أ ناب هديت أ قح هومل مَعَ هطاوموأ
 ١ يووم 5”

 | ناوك الاف مارس نآس ىذذآو « قبر طو نطاوم دلك ف ةقححتل اب
 ظ « قس نس ن نه يد 1 لَمْجََو ناس هيا ف ف قرش ا امو ظ

 رووع

 باز را صف ”نالا "طويلا ير و

 ٠| ناسحاو ويت ىف اناهرف# تل فدركأو م داس دلال رع

 رع هر <

 أ ءتيرحالا ةلرالا تلقام يلع لَو ملأ هيلع م 5 ًايماحو عنا

 |. ددسلا يف رتل كتر تيل يو "امة حاول ةي دبل أ رهاظم ف
 تسدش و أ هيون تمت وم ددكأ لاوس ٍتافّصلأ ُراَو

 0 030 كَ

 عَ

 ظ هلاثآلا لئاف مدق ناشر م شا و رشلا_ ينتبه ريتا نحب

 !"تد دعت اه ةينادارتلا الس هْيَلَع تو ه لآمحأو لال أ قص يف هسدش وأ

 | ةيدوعل أ تام اقم ف هل وامل أن اآحَرَد قرم ةدْحَو يف « ل دّدَعلا ترم

 |تاام أ فهد سا ام 150 هال رك 1 ينال علا دوش لَو ْ
 سلع ىلع هن رح

 - ١

 أت را هيأ زيدختالا دج مياج ىفه يدا بارع

 | نع هةيفللا رارنلاب ه زيوت لزلالا يف هب وتل ا مالق لاب ةيناكلا|
 أٍناكمإلا ض راّوع'نعامبب سقم دقت امالس و ةالصٍرْلَع لسه ب رثتل أ تاكارذإلا |

 ام« تارطخلا حس 4 هتَمصع مومو ه تالاسكلا هفاصت ا ب وجولا|
 «بوجاول اَورَتا كلاب هرج خسر اَر تينا هيبوأَسلاَو صقل نع 7 رع نع اش متم

 « راون الأ ”راو د ا تق اع ام اديمالا منوم ىدخلا ةعاو هءامسأ نع ضو

01 7 - > 



 # ضف هَ

 | آل :و هنأ انسسح ناس اريك الانا و هراَرشألنارشالا كرت اَرآ

 . مظعل 1 لعل أ هب لا ةكوق الو لوح#

 | ىتا اىلعةالصلاف راسخالاة فحم باتكن م القت ةلماشلا ةعماملاةاضافلا الصلا هذه

 ش _ ادق واه أش ىف عاصرلا لبضفلا نا نبدمحم هللادع وبا ىلاعت هللاب فراملاه فل قم لاق راتخلا ]

 هللا ىلص هللا لوسر نع اوثرونذلا ىلاعتهللاءاسلوا نم تاحوتفلاوبرقلا لنهالت اولصأ]

 بح هللاب فراعلاخخيشلا ةالص نم عنماو عمجاو يك زاوىلحاةالص تيا رامو ملسوهبلعأ]

 راك نمهناف هماقم نم هنعهللا ىضراه رك: دوهنرعش و هنع هللا ىضراف ون ع ىدس هللا ل وسر ظ

 1 لد سو ةسدللا ها وملا هماعتضاف واهماالعا هماعت رمعن ةوةمحلا را وناهملعحالف همادخإ ظ

 | لفاغلاا ما عمساف لاق ماهركد واهس ىلا مت ّللاىلاالسوتواكريت اهركذكفاهما ركأ هيدلأ]

 | هل هامكحو هم بلقلا فهنا راونا نم هنعهللا ىض رىلولا اذههناحمسمل وملا حشمام لم

 اهراسلا ت رجفن ىتحةمكسملا عس انس من رواف «برلا بيد ةمدٌاةدس ره. ةرضخلال هالو

 ظ قباقدلامعتسا نءةالصلاهذه ىف كف مهمدخ لام كب مييلعاه رابعا تضاف و# مهفسلا ىلع ْ]

 ت التماو#باجحلاهبلق نعلاز نمالا كردي الاموةقب رطلارا رسإوةعب رسشلا ضما وغو» ةقيقملا ظ

 | نمرححتي وها هرك د أنسرب رسرمت وهحاتسريصل هللا رون «بايرالا بريح هحراوجأ ْ

 | اوس ناكىتلا ةمدقتلا ندباعلان زةالصو هذهى وسي داحالاىئؤف د نم ىتلا تاواصلا

 ظ نب نابلس نعاشالاق نأ ب محاص مس أنيست نودب نيباتلا ضع اهبسنو هدحعمنم غ رف اذا

 م مامالل ءافنلاك لاس باتكو ىفابنم نيتلمح الا هفورح ةفيرسثتلاةالصلا هذه تير دقو رعأل

 أهم الاههاواص فانت وهينادرفلاب زح يف ىل ذاشلا ب هاوملا يلايدسل ةبوسنمىنالطسلا

 (| اهذخا هلعلف بها وملا يبا نممدقاهنالافو لعىدسلةِب وسنمانهابنكر احا باع تب رض م

 | نم ةلصاح ةديرف ةرهوج ىهف لاح لكى لعوةقبقحل اب عا هللاوهب زح ىفائسلا و همالك نما

 امهاكربباضغ وام هنع هللا ىضر«ناثاوالوالا .ناف عرج

 افوىلع ىدامس نارهاطلاى بال نوب رالاو هعب ارلاةالصلا

 || لعو مكمل كيبحت دمت تاَداَرإلَا دامو تاداسلا ديس ىلع لسه

 ا ساو هيخترولا
 | ىلع ىدس نبا رهاطلا ينا ىدسسل ابها لاقو ءافنحلا كلاسمىناهركذ ةالصلاهذه

 ا هيزح ينافو
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 ظ نعّلاىضر ىلذاشلا ب هاوملاناىديسلاهعيجتاولصر ملة ماج نومي الاوةساخلا العلا

 تس يل عقلا

 ٠ هن اَكحنأَو لا ىو ألا يت أ رمح ١ أن ال ومو اند ىلع ؛ 2 1 نيم ملا
0 

 ٌ هى رك اب رب 07 ىررمآ بريتي ره ىردَص اهب حرف ةالص هني ردو مجاونأ 9

 اال رمال لزآلا هلم هْيَلَع "نأ قلص ور ينال. نبي دع اب لحنو
 | ٍليمْكَتاَو لامكلاأ لغأ هءاخحا نعل ىضررو« راد * طخ لَو ىمح

 ىو د ست د سر

 قا مول ملأ لس تدي احو راخ < *يأ ىَدَع نأ

 رضحح ىف © ةضصوُصخ أ مآلس ل زاس لغم هيكل مأقع
 وح

 ع

 393-5 رتا#لا ىلا“

 و امج اون د دحساو © ادب اان“ مو ديو مرو م امالسو ةالص © هس ون لأ ظ
 سس نص

 ريم © تاذلا ارم لوسرلا ىل اذه ىَبَع لصو ملا هدمت مط ٌْ

 روثأو © مك آلا ءاسلاو هرملغآلا ناكل يذ». تاّحمملا ةَرظَحَوم تافصلا|

 قلو ه ريقتشملا طارْسلأ ه متلا آلام او« قراقلا ريعل او قراملا

 | «ىقخآلا ماقلاو ه تقل ازمل او  لطمل ا لامحل أو « وقل أ ىدحل او هرمتتل أ

 هولا لابوه لحال در "للاو ه لجل رشاو هى [عآلا فرشلاو
 رصدقلاو © رجالا لآل او » بيل نآخلاو هرب رمل ناله تال أ بلقلاد 7

 2 مآنخلاو رنآلا اديس ةلماكلا ةمعل او © ةلماعلا ةمحر لاو » . رهاذلا

 ن 2و رع

 « توم لآ اخ .عدؤتسو هرتولل أ او كلل آذآ رطب .ماظنل أدفع ةاساور

 | رختو لامكلا ني نانا هرول ؟نانتك نتتوم موجودا

 رشة فطل ه مهأ قالثخأ د رم كمل عيب انما رجفم م لامخل وابا |
 ةص اس 6

 ىلاَخَن للا اهصخ * ري دمت اون الاب ةرهسملا ةمسملا» ةِسدالا ةقالخ !

 ٠ ةيلارم نم ايلَع رط اع الو هز دقنآلا قلقا كل اه اض'رت مالص
 ن6 ٠ م0

قح دلع هَ مث ع ةيربل ١ بز'نم ادب« هب وكدا
 وجار » ريصقتل اي فاشل ري

 بيل ادع قع لَمَو م نيم غل أ َري نيمأ « ةاالصلا مم ف تآلطلا
 م ”. م ]3
 ا

 ٍراَرْسالا ضيفمو هر فرامل! نازح تام ماظن دفع ؛ ةطساو « .ماكأ رين

 مح 8 نو ص و لح

 « دوج وأ اد دنت نول أ نر هرا شل نس 3« راونألا روث * فا ما
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 0 ار
 ظ

 موأعل 1

 ٠ نايخآل او عرزآس)» ابنا لة وألا حور ه6

5-2 

نأ دماقللا غيتس » نامزلا رتاروذ ميج
 ٠| دل ا وسما با رآله 

 حاملا رهاظللا يف ةقلأ ال ا راو الا حب هرسادقلا تارضللا ىف
 ظ سناو»

 وا“ مص مس<

 | أ سوفتل ا يِداهَو ٍبواقل ١ ناماطمَو لوقعلا دش 'ر م ف حالا الويك موجولا رمح

 | « لاّصول أ ةطخ بط سوُدقلأ رش رشح ىف رول قل اَهءادَو حاول روت

 | لخآ_مامإ لامكل ا لهآ 'نِم ه لآلللاو لامملايذب ه لاصتإلا باطل

 راارس ا ا رعت [ أم الس هيلع سو مآ نآخإلا ةرش <> ىف © ٌنآف'رغلا

 0 ًاققح مهأآ « يلا ١ انن راد ىف آنه رعت اك « ةلكل ١ هنلاَد فرم

لع 'لزع اوه أ ايع رتارضحت فرو هل اينو م مولع
 6 تاكرت نم ًاني

 ْْء

ا تحت ميج ىف ه هنادتلل نمد“ زوش ام
 اصخ هنيسوصخ قع هلآ ه هن

 أ ىف اهياورأص ىف قو ةيصوُصخلأ لهآ نع اهن رو تأ ف راعم صاوح

 اشار راو ةكململ .أ أ فراشي ةروكتم اسوأ لجأ مهل هزيل ني ةمليي

 هيث ”ىش < هك اس سر

 ' عدن ابيب . ةروجحم سوفت وه تار 0

 | ان اح لتجلا مل «ادجأ اتنين آم ىدل اكل" | د مظعل ةداقنم اسارث

 مى

 هيلاؤسلا دع عدم 1 ىنانع بي ١ أ هلم أَو © هتلم لَع اآناومو © هتس ىلعا

 تو عال

و ليل انس ةماقلا: ماو كل دنعانلا يلا
 اان هلمحأ مهل 1« لاهل رمظَعَ

راخ 5 ةلامحأ مهل أ «كباذع نمايعإ
 ظ باد قاس ريغ "نم هكباَون راد ىف ا

الا مح'رآ اي © نام مي ناَنَحَي «ناَحتن وأ
 | تلك موت ان ملا ني

ا# نان وكل 1 قاسن اانل هلعجأ مهلا « نيرادلأ
 ] لهآ ”نم هدنع المج مهلل

 سا اسعا ةم 3

 دراما نع َضرأَو مهلا نيملاعلا تراي ”نيما «ةياهتلاَو هبا الا يَ

 ّ 07 ّ سس و 3
 1“ َّى م ور 2 ف الإ م ١ < / 33 ُ- و اا لمص يلح هأ 3

 1 م / مم ل كي محم سس ىلا هم و تت ع

 1 ةارتلاو همح ل اأَو امم معماَعَو هلع ع
11 1 

 كلا آل ار رد ا



8 

 اهنكاملآ ب رو دخلا و« نمر الع الشو نيم )ذَكَرَ رنوك ل 5

 58 ناميلسَو َدْواَد ىنَعَو وأ و كش ىلَعَو ءاوحو مدا لَع لص بهل ا

 | لعو سانل و رطل اَلعَو ىِعَو ىتوم ومها ١" َلَعَو طاسال و فسول ل و بوق ظ

 | و نرسم ١ معوو نيب امل أجار يتو« نيل [ مناخ عَو « نايت ًاوءاض آلا رئاسأ]

 | لّسفآ هلع دسم « نوارخنك 1 تين و# نونكملا ل رس#ن لحم ١ نمل ادئآقَو ْ

 لير لع ٌرلَّصَو ملل«. ماكل هبات نع ضارأو مآلساَوَق اللا

 ؤ | لَعَو » نيش كل أو شرت ةلمح ىلغو لبا" ازعو لفارسا و لس اكو ظ

 اءاللأوه ةنييجلآ كك الأ ريا ىلعو ه "نيرا "س روش أ تيل ارا
 أه نيل املأ برس دسملأَو «ةنيلح'رل اقع مذلسو هنيحاس وأ داي لع ا

 اول | اف ه زبادجلأ ”علخ محم 2خَنَمَو « ةيانعلا له | َتصصَح ىزاأ َث 01 كلب احيس' (ه) 'آ

 م 'ننئتلا حت كوتحآ اَمَو كلن ظني الإ كن رضَح ع اوجلو الولي الإ كأس
 مات "ميت نأ« رقياساوا دولا ذي كلاسك « "يي دان عع د لحاوكفآ آلوأ

 1 | رس» اهنيميلفمل اب آس ا اسال. رس ف يالا مده نس

 . ارحل هدا مارب » مآل موكل دمحم كدع نم هدم اه |

 كَسأ مفر هك و ءارتسيل ٍيرمل قاس تخت ءليببت هرجشي « جك

 |ءاطملاو ناوملأو رطل "يلام ةباسكلا كل انت طْنت ص كلاوق ةياسإ

 [الام ”ككلمو كر دو ةلووجل ةقلل نكح كح "نما ان ال كب قيء
 وردت اب الصتم ءاطع «رل ال أَو لاتللا يفورلآب لعاْخَي الو هرلا وني لثمن
 م دويشلاا رولا هدوُجاولأ نإع ىلع صن 'ن 1 كتاحتس ”كلاسنو © دبل مارامإ

 ميقعلأو هرشتل أ ىف مد ةلسو © دوم ١ ءاَوبلْأو © دوُراوَل أ ض أ حاس

 كلَ قلخلا الاد ابل شنو هور دمع هم رثخأ رب عض

 ىلع ف راغل أ ضينم © سوفت ب ةهمو و سوارطلا هجن ه كل !' عييج ومو

 | ىلجتلا حول كالا حشر هب لأ توكل تاّرصَح'نيو رول

 ه تايصلا ق قرش تال ةرْطَح © ّةب دجال رون يدل رس , يناشأ

6. 

 5 ان



 ١ 0 ا 57 0

 م لزالا رارسا مل اذ
- 

 م ْ ظ هس نك اا 0 محلا | هود
 : شحن . ةَرونِم 8 38 2# 5 20 يا كفم ه ال دنألاأ

 د رم
١ 

 3 2 2 5 3 َ َ»> ًّ 6٠
 ل

 ْ «داسمل نه | دحاهق ةكراشب' ْ ىذل آه ديرفل ل ٌفصو ة زرع ىف وهاك وه ثصحم نما

 ْ ها مرصع مج 77 ًّءر ع 0 ََ 0
 ' هدالذأل 067 ا قعو# اس لَو لسا غول ياسا فرش مادام

 ]1 ةرتمل ! مارحت ءىلال "نع هَل هلل َىضَرَو كل انه همم امالّس « "كلاذك هلع لو
 نع نص ر,دأ سى اس

 5 كلف "نم هديزملا 1 كناحش كا اسنو# .ماظعلا هب اع 5-5 نعت ماك

 6 رعماج لع لح مهل (5) * نمل امل أبر هلل دمحلا 6 ركأ لع ؛ مداسوأ

 ةحبم جب لكي أوه قرح 0 ا حور اهيَحو لشرلا مام اَواَه دم مول مولا

 ُ «ةس داق تافصلا راح # ىلا رسل ماتخو «ىزآلا بفلأ .حاتفم سا

 | نونا دحم طق 55: ةقشتللا انام © ةيرايلأ ة رضللا سلَجَو
 ب

 |« لالخا مح ه دوقملا رد ةطساوو + د وحول رق ر فم جام نيغلأ قباس يف ظ

 "كلاصت ةاصانر آل الس ةّمنعنل أ وردنا لوسرو لالخ دقعاَر

 00 نيل رل لع مالسو ه كما كو دع تاس نع انعم الَسهْيلَع يو «اكلراكبئارعإ ظ
 و

 8 لع راق لاك راونالايف م لس« آعل أ برهن

 3 م وع م ١

 نأ نين قدك اوشا هلع ىلع اد هلا ا يو
 ْ دمح نر

 أ« هع هلأ ىلس# رام اندّيش « ددلكا دمل اهدنا سلا « هيلع هللا لَم :
 ء

١ ١ ٠ 
٠ 

 | « دونخأ رمح رجالا ىذ حور ىلع« الث فَ ضر الأ يف ءاللاب هلل ١ ىلصأ

 1+ عاوزآلا ف .حارفألا حولا كاَذ لع .ح املأ يفَو انآ ىف رو هلأ لص ظ

 | ىلع لاتكالاب تو هلل لص # د داسألا دست ىلع © دأب الأ يف مُّلَسو هللا لضإ
 أ نأ لس شل باق ىلع # ةمخر م سو نأ ىلَص# لامكلا ىف د ل

 يم 0
 ئ 70 ص د ل# .ديرفلا دارقلا ىلع © دب زللاب لَسْوأ يسع ا نصا ع

 ىل اب سو لم محلا فؤرلأ لع » هرقل سو فلس اولا
 [ ديك لع ١ وبمأي ىهل [1ي لس لس مف رلأ ليلخملا كيب ىلع ه عيب

 ْ مدام ارسو لم « ابا ملتسلا ىلعم ىبلا وسو لس هروكتلا رم احل



 «و

 |'نمَو هرلَس السا لم ىلع همالَسَأ ٍطد لم «رئيعلا دست ىلع

 ف هيلا لع هنو ياللا ف سك "لح هىنذر ُْ مفقلا َلَع « ل 21

 وُجتولا رظعم كَ * سارطالا ىف ميلظعتاب لأ لمه توكلت أور كل
 ظ 21111111 "لس «شيامنآل ١
 | ايارثلا ىف عيفشلاب <« مالسلا دعم هبل لص ©. ماركا _ماودلا ىلع ه لع

 ةعاط َتَمَح ' نم *ر :ىاتكلا نوم عزم مهل مهاياسخلأ ١ ندا ونال
 6# دق ىذ لك ىلع مدقلا ل ةاكف «مدقلا 5 نم دقو « ةعاط تكل

 هايل أ لامك تسمو« لمكحالا .مافملاب « لوألا نيمتلا يف هنلنع نه

 ريظم « سدفلا :لْمَح بِطَتو ه رثألا ع ماع هما 7 :  هَيَمَجْوَأ

 «لالتلا دمحم « مآل ا لامحلا ناكما ريطتو ه ءاك أ ربوجللا ةققَح |
 أ لسوتار» سرع" لأ ةَرضَْح رف » ضو + 0 هلع يسوم لالا تعتز
 1 رامخإلاَو هكنلا ”يئرقل ا كأ اس1َو « هال ملك نع ء دعتل | ىف © ىهلا يلا : ب

 ظ "قروهرامكت الآ ل ذأ ةلاح تَْجَو « راَيإلاَو ةقاقل أ د ” تطَست ىهل ا. َكِِلَع

 لأ هلت يت لز لزل 5 جات باشألا كيوتو هبال كك ظ
 النو لص 'نم لطف أ م دولاوماو لاو لك يسوع هوجو اردد ص

 هش راسخ ةريعم اقيلمإلا رلغأ وْ هدر وللا ىف ظ ير دعو

 | عج نمو ه كلاشو ثوثراوتو راو لك "نم * "كل ذ

 ىفةتضصخ ىِرْلأ دسم ار م زك هلأ نياق برأ نين«: دلل واع
 صا ىلع © مش

 هيت أ ريجاَسَو هينا راج «لاكلأ ل ليسْكل أبتارع ه لازآلا

 ١ م ةفيطلا ةراشا لك قد «راوث الآ تاراود منيع عرآأ شالا ناز.
 نسا مس اص اخ

 رع ©

 ةيناب لأ تار أ ىف م« ةيناق "نعل ١ ٍتاَراشإلاب# مقيد 7 ىل اعلا لَك ىلإ ريع

 هع لس عيفشلا رمح انال وهو اندست همِفلأ ِباَتكلأ ىذ

 ظ م باحيألاز لالا لعَو لع مل و « هلك رتاماق يف قع ِلاَمت نأ 012

 ٍ و "نيم املا مر هلو ءةنيترلا ١ لع مالسو هرباتسلا ىلع لأ الع



 الل
 | وفشل وهلم « راؤنألا عيت © راشلا ةرطح لع لص يأ 000

 أو ديالا كلنا سوره لئاقأ راسل ىف دول اوم لم 1 لا د رلأ نم 1

 ) ةماآلأ حِصانو ه قلما ملغ يأ ملم « ةسسادشلا ةرضللا ماَمإ وا

 « نيملاعلا| بر لور « نبش أو .ايناآلا كح آه وكلا لإ اًهدشرموأ

 ظ رادق لع ِهْيلَع لَصو « تاداَمَسل اياد بطق و6, تاداشا دس رس ندعإ

 .داع ىلع مالساو » ىفكحو هل دلو« هم اظعاَو هل ًالْخاَو ه هماَقَعإ

 # قططأ نددلأأ
ٌْ 

 ! ىف ىلوالاهنع هللا ىضر ىلذاشلا بهاوملا يبا ميشا ىدسسل ىف تاواضص رمثعلا هذه

 | قةمبارلاو قارشالا بزحيف ةئلاتلاو ةيئاطملا كحل حرم يق ةيناثئاودل لزالا برح

 | همب اسلاو دح وت ا ب زح يف ةسداسلاو ىلامت هللا ىلع ءانثلا ب زح ىفةساخلاو سنالا بزحإ

 بزح ىف همساكاو ىا رشالا مكح نيناوق باتكح يف همالاوتاراش الا نازيم ب زح ىف

 بزحيماجلا ضعب يف تيأرم“ ءافنْلا كلاسم نماهلَش دقو ةينادرفلا بزح يف ةرسشاعلاو هءزعتلا ْ

 أ مسماخبلا صع ىف تياروافو لع ىدسسل ابوسنم ةماخلا ةالسصلا هرخآىف ىذلا املا

 |وهو افو دم ىدنس ىلا نيسوسنم تاولصلا هدمه نم ةرشاعلاو ةئماثلا ةالصلا

 ا ف امهعضوو اهذخا دق ىهاوملا وان وكل و ةحمت هنلا امههسن لملف سها وملاى با لعمدقتم

 ُ معا هللاو افو ىلع ىدمسةالصوف مدقت مك هسزحأا

 بها وملا ىنال لمق وىواق ردلا ىب رعللةيشسشملا ةالاصلا جرم نوعب رآلاو هسداسلا ًءالصلا

 تفعأ هي ْنَم لع « رنوُطُبَو روم ىف# نووثلا عِسَجب سَ ص ملا
 امس ىف وطعن أ 'راونآلا تقشآو رول يل من هناذ يف ةنم اعلا ”رارسس ال

 -" ون سايب

 رب أ مولع تل و« ملا هم اون اقل[ َتقتَْأ فو « رود ةدكلا ناقص

0 

١6١ 

 اضن هلو هويف َرلا نم عدوا ام مهم قن الخلا نم الك عاف هوْدَع هن

 ”قياس ان كر ادب "+ نوما هرسلا كل اذف ه ينسي مرجع لك و مول

 | ضايرر يَ "نم دب 'ظغاف © مدوهش قباوس ل اعقل ُهْنلْم 0

 | توربدأ لاس ضايحو » نوم رجلا زا إقح زهر وكل وعلا



3 ١ 

 ٠ رع و8 »لوم د وهو لإ هيت الو قفادم رجالا ٍءّرِس راونا ضيفب|
 يور ل

 لق |َط عال هر وب تو ومص لك يف ةلعس اولا الاول ذا » "طوع يراسا]

 وبدل قالا داون راو وه هللا َكنم كب قيلت ةالصو طوساوملا
 سعب

 ©« هلشنوو نك ءالاصلا هسه ى راجي امدلَعَد ه هيلع ديدلا ضيا |

 "يل ]مالا "نمو 1 و نيسرانلأو هبا هالعلا امس سوم هلا لغو » هله وُع؟ ]

 َكِلَدَو هراوآلا عيل مسار لوو ه رآرمالا لكل عملا : 3 ا
4 

 ظ مقالا ”كباجحو ه كن كملاوَع بكر هل مئاكو ه َتملَع كم كب ةلادلا |
 مو

 | ىدتب موه ةنألا وت .”ردقح ىلإ الا "لص, او يمي الك » "كيد نم كل ماهل و.
 ري حي رف هيا دبل ملأ ه ةنماللأ ءراوا 1ث

 : 7 "2س همس 8
 1 ما "ماض ربو ةنحت هجن كم هالجع اهب 11135 يشأ ف نم م روث رعد

 | كطفل هلا دراوم م نم اني 'ءركصاو ههنا راو + ليلا , د رام د و نم ا

 ُ د ربو 0 "كفطعَو كاتو هديل لع قلتو و فراح |
 ٍْ نيالا كاري ةصتل هن هن وضخ ٠ مقسما هلطا رص و ©. موقلا , هاب[

 ا وقطعت هاك دو دونجب 96 ال ةينألا هنساحن نان يلبس '

 1 هع مج هد هعاوناب ٍلطال أىلع 5 ”فذقأَو « كن ” أ [

 [|هةلحملا ب / دحألا راح ىف يش جو هرؤحألا جو ١ ىلع ه قلاب م ٠
 | هديرئلا ءاَسن لإ ه دجؤلا لاحؤأ "نم يناتنأَو ه ذل ةطصار هاا شاف حو 30
 | ىتَح» اًدوبش مدخلا 0 الع فرق رغأو# ر دِسيْمللْآَو قالطإلاآ نع از

 ب

١ 

 ص

 خا قب
 م

 رس

 ْ وهم هادوعصو " الو واس لا “حالو دجا ةلسو ينس الو ىَرأ ال

 أ ايدك سورة َءاَح ظغالاا باجيلا ملأ لمسه ادوجُد ناين فدك :
 8 "عون ملأ لع أو « ًانانَحَو كلم ة ةمخر كا ذك 21 ءاعد]

 اهل هل امو لاح ىلإ نم مماججت ىف باع ممرع ةقييست ءألآ د5 حا ْ

 ١ نط الآَو رحال ا ةررخ او لولا 7 قيتحش "كيانه ام ىلع« كيذي فتح |

 4 نوت نون نيل نما ةزئااانا نلف رخآ ١ أ ني نبك لذ

 7 نرادلا ةراعس



» 

 ؤ | كراع هادي هب تْممَس اعد يف انكو يلقب يف هيد مس هن كن ودنئلف "نط
 / با -

 لاَوَع ىلع ةكآ كب يشار أ ايضا كد ايضا ََعلجَأَو »ركز

 || هكلف كلم للم نم وه كلف كلَ نمد ااه كل كلب ين اوهكللا ًاننإلاو نب

 ىناعَجَأَو ف كِرْجَت نيو نلت لخَوم دنع نأ نع 'ل زأو هلو ينم 'مهتأَو

 هلا« ذ ومب هنكادرملا رم آلة ئدل نم نم "نا ( للا أ )9 كرماوي همي نما

 ثار ”ناكرفلا كلغ ضم ىذا نإ * دوقفم هاوس امو دوج بجاَو]

 ] ص َسآ نر ) © داعكأ و ضامن ١و © دامت و بارا لك فب» رامَم ىلا

 | نحو ىدين كب ىدتعأ 9 انعحآو ه(ادشَر انرمأ 'ىم هاو همر كن
 جرام ىف آس سا "رس هللا الا ”رطاَو 3 يسال كلَع لا ضم اثم سَ

 هلع اولص اوما َنيذلَأ امشا اي ىلأ لع َنولَحُي نكن المو هلل نإ) جرادمأ ْ

 هريتتلا لمكحأو :' ةالصلا لضم هلع م يا نلت مهلا ( ايلات ومدح

 "نا واص ملقا ريحإلا نم . هن . قيليتام كردي الو« مظعلا ؛ هر لق ردها ّظ

 كل وُسوَو كيو لد ع رمح امد سلع ربو نحو ةتايصتنو همالستو ىلا ذأ

 ناكر أ امن رنا دعو ولاد عفسناد دع مو ول لغو نألا ىَلأ

 | جزم دقو اهلمكاو ميصلالضفا نم ىهودهنعهللا ىضر ىواقردلا يف ينرعلل ةالصلا هذه
 'ةروكدملا تاكربلا ةدازو لضفلاة ةراكب ةروبشملا شيشم نب مالسلا دبع يدبس ةالصاب ٠

 هنع هللا ىضر يلذاشلا بهاوملا ىبا ىدمسل جزملا اذه نا لمقو تاواصلا لضفا ىباتك ىف

 يتامعللا ناهربلل ن وعن رالاو ةمباسلا ةالصلا

 || قئاقتللا عمات لم كل كح تلو انتا ةقنارلا لع لَ مهلا

َحةافح و رضخ © قت اللا كضفأَو ١
كرا رار وتو هرعماكلا كس دق ز اظ

 

يعق *ةرخأ ىذل آهمضاوتل ا كعوضاوم ٍةدوُيع مب دون دعوه عمر"
 ل

 ماو <

 هْنَع تفحتو كك هدم 1 قجارللأ حاول دنإ انتل و ه ياو يف قياوسإ



+ 

 2 راسم هم تارت دوو ةفلأو 0 لع ررادص "نم تعرو ف قل 51
 مقآلْخأ 0 3 هع تنقرذإ ةتقكرو هدب رسل أ رت وكر تول وأ ظ

 أ تاّماكل التفات اول « كلومذ اًعوض وم ةتلدجو# ةقلالا ىآلتكلا باححال

 ىلإ هتردق وف تفكرتو هكع وقت تاق اعساو ٠ 7-0 ١ كل وقع

 ربك و كح حسم هقّافا علاَطُم ىف تملأ و هزل لالفأ رلالأ

 دج يلهو اأن قل ارارق ' هتطس طاس كلَسَيو « مازلا يكول

 مت ىلاَعت لْغأ لَعَو هه! الَجَو اتم لعن ليلا ارد

 52 رق نوزح ة د . تاب ىركأ هولك ءدوصك د لع

 ِباَقِعف باَقْعَآلا لع صصص م 0-2 0 :ةاوه باوصل | ةياحالا

 آ لع قب ملف هرباتل تاو كر هضالخإ تمل رباقيلأ

 ا ٠ قحلأ نم شح وتس الود قلتخلاب سن له ةاوارع ”الو« بير هبق

 ا بيبا « ق'رقلأ نبع ف عملا م قع نبع ” هنظحالم ظحا وا طخملت الو

 لَو هال ةطآ لس رع اند نأ والاد لطالا ليك وه - تكلا

 نامْيلَسَو دوا د ىلَعَو نيمألاىسِعَو مللى تود َوْحآَو ليتل معلا رودي العت

 » نيعب انلَو ةباحصل اوه "نير اصلا و ءالوالاو ني رم أ اش دا ىلع
| 

 || نع لفغَو نويكاذلا لذ اماكَنِلْسْساَأ مال وه نيف و دنع 3
 - ع

2 © 

 ]| ةيشلأ سوفلا تحو ٌرَو هدا :زضَح ف "لول تاتو نولفافلا لرخص
 ا رو هيك دلال ديت ره حاوالل قلد عاشر هظو « تافضل و ماهشآلاب|

 ريش 1 ايلست لسو © حافلا لوصح َتَقَو]

 يفامعتا ناهربلا انبحاصل يس بزح ىف اهتبأر لاقوافنلا كلاسم قاه كو ةالصلاءذه |

 ىقاماادعسان. هللا دبع يدسسل نوعب رالاو ةئماثلاةالصلا

 |اوُملَصَو هلع اوُنَم اونما نيل أ اهي ١١ ىنل أ ىلع نوُلَصِي هنكح المو ل

 | جالا ىلا امج ًانِدسس لع ماكر 3 ةتاجت ٠ همالمو وه 1و ايت 3



 4 " 7 دق
 . هم

 ٠ ابي كرا تنال ؛ددتامإكا لاو ع ملأ د :هقكَو هلآ قعد
 لل

 را

 | هلأ كرات و :ملقلا دل ”رتسلأو زيك تأَو نأ الا لاو ن دضطتو أ دسطا -

س نيو ف ننعو هلال نشأ
 اهلا والو لوم . 9و ديك

 : ا
 22 95 هل 1

 نس د سم

 50 شاع ةنزو وكاس و < وهام دَسَعَو شقا اعدم

 أ نرد لاتناَو هشراب ءلمو هنا مس ةللمَو ”قلاخت وهام َءلمَو َقَلَخاَم ا

 أ هئامتنك ةادم و هت“ ر ىهتمو هضش'رع هنو هقلخ ندعو كد قامحو

 ١ ىفَم ايف نونو اذلآ كرام كح اذإو كارت ىقحت ءاضر 3

 [ةءانق دال موو ةنملاو ررهَسو هس لك ىف قي : موركحاذ فام َدَدَع
 |ابنلأ بأ دب الا ىلإ ديالا نم ةقاوتو لرصد رش تاما

 هريجا دش لَو ةلَوآ ميطقتسالا كلذ نم لكحآو مر حالا دبا

 ًاضنا هَل نوس رالاو ةعساتا ةالاصلا

 أ 1 درسا ىلعو متع اندم لع لسرما رسل اورد ذب موي تاي.

 امرخالاَو ناو ل لاس ل تماو ىف يبنأو دم

 ظ لبردق ءؤث "كسل تتر
 ك5 ىئاملا ىعسا نب هللا دبع فيقعلا نع نيتالاصلا نيتاه افلا كلاسم ىف لقن

هلا ناحبس هل وق نمانالن هلكاذه لقىل والا يف
 ةريثك لئاضف اهلنا لاق وه دملا و

 ظ

 ريذتلاريشبلا ىلع ةالصلا يفريثلا رجفلا بانك حاص نادك افلل نوسمللا ةالصلا

 يسوع رسل هاذقلأ مرو قرش هلسَىلعرلَس مهل
 |: داسسلا راتب لك دس تل ف ةحئر توغل ١ دمحم

 فوص'ولأ دمع اندس 02 مهلا هماقلأو ولأ قلَخليك ةلاسشرااوإ

ندست ىلع لم مهللأ هلو قالخألا لطف
 ١ عما وج ٍصْوُصْحل أ دمحم ا

 "- مد و

 انهت ١ لإ اك ىلإ أمم ١ راس ىلع لص ملأ ملأ ٍصاوُكو / لا



 4 ا +

 ذاتك ذا أدم انس دس لع لص 2 ءعس نم ىنيغن الو هم را هبل اك ىف ظ

 1 د لق لم مهل يع انت ةمامغلا ُهللظن ىنس َّ

 ظ يذل ارم اندست ىلع ص 0 يمَصَو ١ كاعرب < اولا تو * رق

 ئ لصورتلا راندي لس ملأ ءرمتقل ا رفلاص فو ةزمل أ ؛يَر ِهْلَع نا
 لع هلع هلل لص # مسيو هلع لم :نآ مو مبتكر مكس يفانشَو مب نع

 0 2 لاذ اَنْ دل لع"ت رج ام وم ردلأ تلج ااًمِدِجاَوْرأَر 39 هلآ :

 هم حو ”فرشو اسلم نق |
 انكاس ىلعهضدملا اسراقامل ردنا ريشدلا لعةالصلا ريما رجعفلاهب اك ىفيناهكافلالاق

 !| رملاة بلاط ضعب نات ريخا م اهوظفحو ةعاما تكف ةالصلاهذهتمملا مالسلاو ةالصلالضفا
 ]| اهريغو كلاسملايف هلاق ملسوهيلعّسلا لص ىنلاربنم ىلعابي صيفنا م ونايف ىأر ةكلاملا نم

 نوسّقلاو ةي.ءاحلا ةالصلا

 | كيان ا عيجت ىلع كبل هاو كبي دمحم نورس لع لس مهل
 ١ دلشارع ”ةنزو كيلق اشو كقلخ ددع كن اسو كيثرأ لضأ نب م "كن اْصآَو |

 01د * ةالص كادوا عمت هنو كملع ىَهَشم و "كتلك نادر
 ني ع

 ْ ةالاص كدلع ىمح ١١ه فاَعْضآَو َكّملع ىَصح أَم لو تمل ىتخأ امة

 ريف هكراسو

مت“ ١ قام نم 'مهمَلَع ”نيلصل ا“ الص لضف و * د وَنَو ديز '
 ا كطنك نا

 ا قلع عيت ىلع
 يف ةمئالبلل ةدشابم دوصقللاو اهتغالب لامكل تاريخا لئالد نم اهل ةالصلاهذه 1
 َ ءىش هب ساس الوهلة: اهمال هقلُخ ىلع هللا لضفف الاو اهلضف [

 ىسونسلا دام خيشلل نوساو ةيناثلا ةالصلا ؤ

 برا آو نيل ديس رمت آنآلاومو انتيمو ان دس كت ص مهننآ |
 ع - فشلا | بيس" 8 : عقار لم اكل ديس ةيبكحل 1 رفل أد انا

 : ياخ



 ت6 ا 9

 وجد نيل امل” ةقحرو © مزون قلخلا قياسا نيم آلا قداّصاا مجدل فو ]

 أ« د11 رف السوس نمو مهنم دعس موي نمو ”كقلخ نم ىقَمْنَم د دع ظ

 ءاضخنأ الو ىهتسم الو املا ةياغآل َةالَسهلساب طحن
 ظ ”كماوَدب مل :اد الس“

 سو ءداَسْمأَو مرابط هنايَردَو هِجاَوْزآَو هنتو هل لغو كن اقبن قا ظ

 نيملسل اروماز اهلك انر وما يف كيم فج ان الومأي رج أو كلذ سس املس ا

 ظ فلا هتفح,ىشاملانيشاطخم تدجو اهلضف حرش ىفلاقو رارسالازونكف ةالاصلا هذه ركذ
 ىتنا ىلعةالصلرثكي ناك ة قافلا لها نمالح رنا هللا همحر يملا دلاةماسىباهمقفلانعىورهصنام |

 | ىلا هيف رقفلاو ةقافلاةلاكشف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىأ رف نيدهكت رازاك ملسو هيلع هللاىلص ١

 ظ قحماشالهناةرامابه|لاقوةقوا فلاوهو هنبد4 عى مش نا ىس وئسلادم ىدسس خشن

 | ناونريتبهل مقدق ىأرامهتدحو خش خيشلاىلاٍهذو لجرلا ظقيتسافةرم فلا ةئام ل عرصب

 ٠ هللا لص نتا لع لص فاكس نينا نا كنم مهلا نمد رث ىدسأب لجرلا لاقف هقوافلا]

 [[لاقفةللل لكدحاولا فللالا ىقراحاناو ةإامل لكى كلذ كنكك فكو ددعلا اذه لسو هيلع

 ] امييشلالا قف كاذدل لجرلا درفههقوافلالا ّىلاَد رفكل .كربختن ا تدرانادلآ ربتخم مشا |

 تدرا اماوننا طعإب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يثرما اما تنكامكفللا كرا أل

 ىعوتلق ها ةالصلاهذه هركذف ةرمةئامةلمل ل اكلوقاتنكملسو هلع ّنلا يصهتمىف كرابتخن |

 اهدرفا كلدنلو انه. رخآ| واملواىف انهةمهم تادا ا ز/تاولصلا لضفا نمنوءالثلاوةيداحلا |

 انهةروكأملا ةدئافلاريغ دئاوف كانهاملت كو و ناتكلااذهىن ]

 ًآضيا ىس وسلا خسشلل نوسمخلاو ةثلاثلا ةالصلا

 ط1
 م ١ ج رفتو يب دفع ان "لخت ةالَص دم الوم دس ىلع يك ص

 تجتاح ىو ينساب لسقتو تلح! نم 3 يب ذقت ' و ترك اب ظ

 كاياوهللائقفو معا لاَقف هنا ادرج نم رع ثلاثلا ب ايلا ق يف ردلا خمشلا كو ةالصلاهذه 1

 ليلا فوج ىفوقيلف ةيصم#ب تلزنوا مهوا برك ناكوا ىلاستّللا ىلا ةجاح تناك م: ظ
 لساذاف نآرقلا نم ىارسستاع نيتمكر أ لصنو اضوتو ظ

 | ىلع ص لقال لبقتسم وهوهنالص نم

 | ناف اهرخاىلا دمج اديس ىلع سو لص مهلا لوقت وت ةرم فلا ملسو هيلع للا لص هلال وسر

 ىبوتسلاةءالعلا ريكا هان 15 يخدلاءذه ىعالد دشف«:لزنام نعرف | ِ
 نايرجت ف



 »و "او

 رخل جاومآ هدع خو هلا لعَو دسم انس ىلع لرآبو ْلعَو لح يل

 * قيقدلا لم رلآ ددَع هيخحتو .هلا ىلَعَو رمح انديسلع الراو لت لّض# قيفدلا |

 اندست اَسَح مدع هيو هلا لَعَو رم اند لَع لرابَو ملَسَو ءلَصَو

 هد هيخحنو هلل ىلعَو محم دس لع هلرابو عحورلسو» قدا كب يبا

 نويت لع لرابو تو لسه قفل له آد باكا نب رت الات تاّنسح

 » قيقحتلا لهأ دس نانَع نانآغ دس انحت دع خو ولا قع دخن

 اند تانسح ودع دحر هلا ىلَعَو دمحم ان دس ىلع هك رابَو ِلَعَو لصو

 | رئتع' الدنس ىلع كريو ' د لَسَود قيقانتا لها دس بلاط نب رمعأ

 َنيمَححآ باسل هه تانَح َدَدَعَو كيبل لآ رات ودع هو دل 1 لعد

 ض راو 0 و لص ه قب ٍط وق اى ٍناسحإب يع ن ىب انك مه او |

 | عسلا نيضرآلاو سلا تاوومسلا ءلْمإ هيفختو هلاكتو . دمع انِدس لع |

 ٌْ «قيطن ىتَح حام امو '

1 

 ةلملحلا خسصلا نم . امعا لاو هناي رجىف يريدلا دمحا محسمشلا الأ صل ام ده كد

 م رسملاىم ومنبدمحا ساملاىناىدمسلن وسلا وةسماخلا ةاللصلا

امل أَربَر هلل دلتا محلا نأ هلا مب
 اةواكبو هبي قاري ! دنت دن نيل 

 ىح ثمحلا كلف كس َلَع تنم[ تن [كيلَع ءان 0
 يي أ نم يع نأ نآن لآ عملك أت لوس وهنأ ليث و :

 هنأ نم لاضفل ١ كل ذاقيفر كتل و أَنسَحَو نيل اصل أو ءاديشلاَو نه ا

 أ ريطاو لم او لمكحاو لجآو لضفأ لسور *لم“ مهل (ًاملَع رَأب كح
 بهاتوم ئاَحَسس ليات دب زثاو دلع ةالصت كمالس فْواَو كنارلص مز اَو

 |ةميادةلنم دوج رمتراطتأ فئارش ناقتي وأ تزاووتنت وه نمر ر كح ورش

 نِسِلَزِب هْلَز 7 ذ ١ كملعلىك 5 ىَهتمالَو كملِع نوذاف هت ال ئاقم ةقاب ” كادي



 م00

 ادت كاوسرَو َكْيب بنو ةلدنَع لع «”لوُخَت آل لتبرد يبه 0

 ميشا * ل1 و كحلي سور عَو هكتحح ناسلز كي رضخ ماَمإ دمحم :

 كم اجلا رسل ساو ِةرلاَو «رعطرقل أ ن امنيا < معطاسلا رول |

 ةفادص قرا« ٍراَحَفلأ لِ رِطَو هرارشآلاا نِدَْتَو «راَوْنآلأ رون رون
 ا هرج

 ب
 ا

 مد لا
 ع

 جا  «دوطاو لئاضفلا عنو « دوُدَولأ كلكأ َةَريْخدَو ْ
 ه ناك 1 هك

 ب لعل أ كتالص « نيس قئالا لع يأ ةعشزت ه نيني ولأي فئالا ظ

4 
 ل7 200

 أ «اقالخلاي يح ةماعلا د دع
 معك 85

 أ ا 5 ب "قو اتاري خر و اواي * ناش انرتوثدصل ١

 أ نيبلل ا حتتلا رو رونبر # اصب اهب روت و © اناس سنو «انراكفآ |
 نت راس

 | لوق نما نجت ةالاصت نيمحارلا حرا« نيم رص

 عاج اكان # ار كحات داوحان ههَعَتَو هلزآلزو * صو ةماقلا م

 ام مقل امس ليتل هر متل باذن ماي رس ريتك طا

 لاص 6م ص

 « كسك ري اظح ف ةماقتلإلا هقيفَح كل اس « محراب نسمح اي أ ا براي

 اع

 ظ نيهلاَو «كتلزانم تايحتو © كْيَدَهاَتَم كن 21 لع « كشأ ِريصاقَمَو

 ىف ه كباَمص قئاقر قأاقَح رق الخاب َنقلح * كياذ راو احس تامطس ا

 ظ | لامك ارو. رهاقل أ لال ارو رجال لالا َكييَسَو كالو كبت دع دَعْفَما

 اَنببو انس هوو او رسولا راك لَو م ةويشلأ رافع ةلعسارو « رخال

 ك2 < يارس #

 ا١) اناضرا انو « نيب رثرذلأ يف هلع ل أ« نيلي 00 رمح انسبح و
 م

 رادو لس

 | نيلسرل أ ىلع مالمو نوفصب امته ةزمل بر كب تر نحس « نيل امل هو الاإ

 هني املأ بر رو ثمل او ظ
 ص ع
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 ًاضيا هل نوسمخلاو ةسداسلا ةالصلا

 مرا

 ميت فم يف وزجعلا فتك وطيثذإ نم ولأ نع اطأ ضر ادق

 1 او ذخاَي ةراكح من انمَوأس رق احق "نهب اماَو ”مهملَع ةنكحتلا لزق

 | مذهل ”لجسس اتت وذ ةرثك مرقم ' لأ دعو © ًاميكحت اًريزع هللا ناكو |
 ليف ا اميقتس طاري دبع و نينم رو باس

 ه( بكل ل أمم ان يس انألو م لع ميَعَو "فرو م كو الدب و "لو لص
 قت ولاَ "رق اهريكت از رتلأ « رمح رفؤلا »ميلا يلتلأ» رمظتل ا لوس |

 ولاه يجكا دودو ويصل ار وكشل ا هرووفنل روقعلا» مقّسشللا طارصلاو

 ءامل اَناب مداو اسلام نيآلا ءز رج وهربت أَ لسه نيل رولا هريرتملا

 لن انقو يمس رول اك ىو »كنا ولص ف ئاَرَس هلع ع ميل المو نامل
 كلي اشر_مظَعَوْنَسم قارس ول ردك بع نامل قويت كا يالا |
 قعَوِهن اش مظعو هاو مرد بح ِهِضَْمْولْعَو مفارش عوار ؤب ١ ملْنبَو نست 6

 مباح اوو باتحلا كد عر هرباجتالا والا هرياألا دك

 ليس هجرس للا نويمارلأ « قيل قاد ةكرآ« ىف أ :ارهأ

 | دبا ليقلأ لق كنس نمضوف ”كتنانعبإ ةوب رك الم ه قفل

 نسخ انف اكن ب ال نيح يلا داب كوس مس ىف كاري ةفوفتلا
 أ دلوع الو كلج كلش ايداع ودق لنوم ظ

 الاس كيل ىلع كينن 165 1 كْملَع ان ىمشت ال ع تلت اع مت كننإ

 دعل, اهي تو موش[ اجب ةليرثو تب ولاَ جرو دلل امي خت
 ا نشيل و هكلاص و نقي دابر ةعيطقلا "ردع َعَو اهب انَع قلت ةالصت © ّبلَّطاَم
 هالو هي رمل رشا رقما يفوتكاإك اقع دك قوت جلي رح راو

 م# هر

 راسو هدم دلل ممولعل أ فئالكلبإ هب رتل رتاوذ نع ”نيملختم» ةسادقلا]

 1 دل

 نئرادلا ةداعس نشأ
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 هيملإلا تافيلأ قئاَنَحَو» ةينارفلا كلل رهاوجو هنأ أ راَرثسآلا
 ةباهو اي حاتفات 2 بي رقأي عسا هل "لأ ايي دمحلا قالخألا _مرراكم

 ىف يك الأب َنرانلأ» قتلا حت يف نم نال احم نو محرري يركب

 راو ارباع "لعدن يزل عمه لغآل ا قدر فيصل او قينأ اَقلخل

 لَوْ اه أ لس رئت هلآ عمم خت قادس رطاسب ىلع لجل ا كب 2

 كيك نيك وب "وب و كمر نو كرارشأ ندعَمَو كراَونا 6-5 هب زحوأ
 ىلع ملأ 3 قلل حور هموم نيالا ةمححرلاَو هروب قل ىالأ صحو “خ وهدد

 هلأ بلف 8 ةماقل1 +“ وت ممألا عفش هذان كو ريل جان« قلخلا
 1ظ000 ليدل توتا و ناب دلأ كلل أ هللا ٍِبيَحَو م نجح لا ليلخو ||

 هتفِمَو مايلصتسل © و ناق رفلاو روت او ليجنإلاو ةاَروْلَآ يق تول اَو|
 ىلا ًاعادّومارِذَنَو ارْمبُمَو ادهاش لاسر ان !ىَ ا )ها ريكؤتو اري ست يىرصو در« 2 .ي<

 : رض رخو هدمو

 هولا 8(اريك الصف مآ نم. مهل نإب نينمرولا أ رشَتو « ريم اتارسة دنا! أ ظ

0 

 ع . رك 4 ًافيرتتوماميلتتو ِهَقَحل الالخا ضرآلاو تاَرهسلأآ ىف ءز ذأ

 (ًامسلسناوُملَسَو لع اوذَّسا وثبآ نذل 5ك 1 ىّت 1 ىلع نوصي هنت التو -قأ كنار ا(

 ىمومندنا ساعلا يا خمشلل امهاللق و“ اننلا كاميت نينالصلا نيتاهركذ

 ةكرابم ةمفكى و ىلوالا ف يتالطسقلا لاق هتكربب هللا اقنىرداقلا فوصلا ىعرسملا |
 لوسر ىلع ةالصلاىف دصاقملا عم ىلا دصاقلا ةغس ةامسملا و ةمقاثةعقار ةعماج ةنفاك

 مس و هيلع ملفا ىلص نيسجنلاماخ هللا دبع نب دمج نيملاعلا ري ىلع ةالصلا نايصرلا زعلاو ء

 قا رع ندمخ يديسلن وسن ١ وةعاسلا ةالاصلا

 ” وع د

 ردادمو كتنمحو مل مَع هف تنك ىلا كاد ل لع لسوف

 راوتشا نشأ رتل لص أ ميرتماو مهيرتعل 1 ناك امو )كس وحر ددمإا

 ظ كت 21010100 ره كتهولا دَحآ ”ةطاحإ تح *.مه كت اَدْخَو

 رويس



 « دع

 أ لس لب ( 36 ةمحر آلا لاَ امو ) "كل وك ةنكاعت لح نموه ياكل

 . 10 1نيع نتن! ىلع لص ملأ نيلاتلأ ةقنر ع ءنيمل املا بدأ

 اما 3 ”كل'اوق ةلاتإ كيت "نم كتي ٍدحآ عت مو هتكتيي دحر

 2 0 ادسو 536 ميلا 1 ىلا اعادَو اًرَدنَو | رشَبُمَو ادهاش ةلاتلسر

 3 رتل نْبَع كافل ناكق (اًيكالْعَف هللا < نم منك نأ ”نينمولا أ

 راسنا لَخكَو ه مح ” عام ار لق ملأ : ون نأ

 ىلا آل يع همارث | هن هاشم ار رس و انآ *رثهطو مرو دباب نراك ب

 َكِئاَفك فاك ع لص نلآ ةبننت ينفك نمو هدب تنآألإ دوج أ ىف

 أ نارا أ طا" رص ١) "كطارص راصَو كتمضع ني و كمي مايو كتنا اره ءاهو :

 | فام هل ىذلا أ رطارص ٠ ديل الل ل لع لع تمعن '|

 [لروسىلع لص ملأ روم ألا نيصت هلا ىلا ١ ٍضدلا ىف امو تاَوعّشل

 |هذب دوج دل اهرعاتم نع ناكف هان آلا و رص ىف هامسآلاب مست « ىعشالا|
 أ كم رك ةطاخا ترج نبي © دب دوط اه رارشسا نيعو كِحلِع ةطاخا 0

 ناعاو 572 ةلاخإ نْيَح نم © هِس او 5ةِللكلا اما اعارتحا نيعو

 اميئااَسلا نع وك رهو كن َرادق ىلإ كيسان ه ةيوبلا اياوات

 ءاو كح مم لع لص ميل أ كتر ةَعس ةطاخ -1ثحا ؟ نم © ةماسحالا|

 طيحتو © دعا ق رفتست ة ة الص كتم ومد رلاَدَو كن وكلم ميو كيسشح |

 ظ ريكا يناثلا مشل سوسن[ ه ينل دجارلا عر لا هدا

 ظ ٠ ناب رلأ ودل رادع ىراخلا ملأ يامح لآ قفل لزانَم فاعر 1

 ا ءاهت او » ِهلَع كتحر مدحت ُددَحَسا ةالّس» يناَسنإل لثدلأ ٍروُلمَم ىلع ظ

 ل ءاحو كان رجا فلا لع لَ كميل ١ نيك اعل ١ براي# ؛ هلا ٍِ رشف رو 1

 أ مشا ارفق ؟ (ةرمل ال1 نيد 1 هلا كسد لادَو كلم مهم قي ادَْو

 |دبلا ماق' ب ىلع بد كَص دليلا فشلك لالا ندا اقل سلا

 نو

 اريمن '



> 

 1 . و6 هدب رح بول نب هديا عدلا كوم

 | بر لس لب ه كلامو كرا رش ر , و كل الَجَو كس نوصملا

 مس كر

 | لت ملأ« كاع هترع رادك لكو © كب دل_مظعل أ هيام ردك 1 ِهْلَعا

 | لمحو كنردانق حافمو لارِع قكقتو كمر قلرَخ ريت لَم عضو م لع

 | هسْنَمَح نع كنو وُلَسَو ان ول هدكح 'ني "كيسا ”كيتاطع متو كير

 |هندماخأ دم يشل 1 يل الا«يبرعل أ لورا يلا َنث كئاقليْسأب
 ىلع لس ملل + "كات طاسب ىف ه َنِوونْسَل ٍرمحمَو © كال تاكداَرس نأ

 اك زاَرثإ فلو «كتااعثا ىف كْدُو واوو» كِعاَريَحأ ةلاّدب مايو 5# كعادب ! فلا

 م م

 كضرأ قلَحلَع كنز دق ةطاعتإ فاقؤمةلنإريذت يفك مآلو هدنة

 ممّو» كت اعدبم داره عيج نيب ل رس نيس « كنا وَمَسَوأ
 [ةتسحل كنك

 |دلدوجوم لا زيت هالو وُج رهظمو ه لد وجو : رس ىلَع لَم ملأ نام ولم |

 اهب دعالذاؤأ نات باق ربا خع فيلل أ« كن ويجد رح مام الع لسمملا |

 لف ص

رظنل اب * هضصخو «كيلع ةئمخلا هي الص ىف كب مج ان هم ظ
 | ةصتخأو هكا 

 ويت «كيدأ هه القل ىف هشة رق ”تلعَجو © كي دن < 0 مول

 / ملأ تدهش د تاَحْمأ تاحمل تامم الل صيسقمل أك ٍدهاعم ر اكباب صخملا

 نم ىتل وم ولا كت و'رغو 8 عادسسالآَو عايل دمت نيالا عينك لع: لس

 | كطرارصوه عشإلاو قشلأ دلع مسن ا كلبحو هر عاس 3 عباش ثلحإ

 | لوسار دمحم ا 0 قا 0 مد م 3 ا« عاسن ل و ةياديظ ريا ||

 <« عارم

 8 00 "كل دد وسلا را 90 نه يه وح / : ل م

 1 اطيش 2
2 ه و ر ف اضل ج 7 5 و رمل كيلا 5 م4

 ى قوسأ 
ّ / ١ 
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 تو مقل اون ق هس هل وُدَو "وح ( أي رج اذ ةايغت نب ناحل
 ه كترذ و دعاتم يف يرسله كاتب قلَحسشل ا لَع لس مهل (نوارطنت
 مل ]يب رو ىإ'لق وه أ نول ةقييح نول تلا دل

> 

 اونيتتو لع اواص انما نون ام 4 أ الع ا هلكت المو سا نا

 ىَهَنمو ام اَهْفآ ةيناغو ان وع ةطاخا كح“ نم 0 ارق م ! "هللا (ايلن

 كلذ ل ورا فيكَ ره كن "ند هلع. 7-0 ران ني هيا انمار
 وجم َتنآَو نم كن اقنعتو برقم لاو هقلخن دلو دكر

 72 2 مع
 ا ا يو« 2 سن 1<

 كن ردَق الع سها رو تاير ةاقعز

 ]ا هللا » نامل أ تأ دمنا هم َكِيَداَرإ ”كئاهشأ ةفحتو ا

 كل سا

 كملع انواع مآ نت هرنةرلجلا لق جلا تمق ا هبوه تآاقلا ةياغ

 هلظبعو ةككحأل# قرا ةطقن ل نع ريظم رم نوم لدم ءازوإ لماستأ|
 .قشالا در ولأ جهلا ده اب رك رص "ملل هع ةطسنو 2

 هىعشالا ماقلاب هأمآلا : رحت ىف صنم قشالا رولا ق«لجآلأ ولملاو
 يللا م ٠ ةبيطأ أ لص“ مهلا» ىتخآلا راو ه ىقب الأ روُذأو

 اهعارف ىباسلا ف كيسي نيامت يناكلضأ تباثثأ ةياواثلا 20

 هرم ذل هر دل 1 لمي زل أ ىلع لَس ميسا 1 « كلمت تاقدا رس

 | هلع ني زع م نا ةنم لوس ماع دق« ميخلا وول هزيل « زحل“
 1-هل أل هللأ ينَح 'لقف ولو نإف « حر فد نينوي مالح ؛ رح "حن أَم

 | ضارآلاو تاومسل رون هللأ « مظل ش' رتل يووم الع وألا ظ
 532 ةينابت لأ جاتو يف اضل حاسم ايف ٍزَكْض مرو ل 35

 | اهني 0 ةسارع الو قرت آل وم يك حش نها ”دقو ”ئرذإ
 مم ايد نم مروللا "هللا ىدبس رون ىلع رو رآ دسم "1 "وو ىضإ ْ

 نم دق وملا او رس كوكو فَ جاو لك اضم ديس اكتم لعكس ْ



 0 كة مخطا
 رزررإب أ ريمضلا لع لصالك روب ترون * درو .نمر لع ضال هلأ | حش

 عزله اهل لامعا الأ بورما رخآل اينانل ارو !ىف روتسمل أ ظ

 افي ذكي او ةاكشس راو لمَم َكضْراَو كيا ومس ”توكام ء_ روم تاراونا نم

 2 ةَجاحرلا كلر ودلك المو كابن ١ أءاسح ا ةجاحز : ىف اضل اهروتنم

 او

 روك تلي اهلل, شق “نم ٍهيلَعْض ال أ وهى ر هلأ لطأ سس” نم ف ون ئرذ

 هقلخ 'نم هاي نم نم "مستو لع أ لس ردم مول ون هلأ ىدإت رون ىلع

 هو م سد .٠

 ١ نب | ةسلك هب تري يِذَّلَأ « روُهْتَلَأ رهاتلا» رن -- هتسملا ازر رابلآ «ر وتل 8

1 
 0 د

3 9 

 ةينئر 2
 ف

 ع .هيبوم

 م _ِ هدد

 ةوص م”

 |( تاس دق دق ةكحن المو كضرع ”ناكرآ هب كبَر«

 الادج . ملح كن هللأ و لع ىىتت ىتَت لب نلأَو سانا نامل 0 برضي وأ

 |ك دك .الم يف كيلا ”مفدتللا تلج كورس هدا "نم ليلو

 ( » كقحت هَققَح » ىفت'رك | 'لوثكرلاو هاًضارلأ آب وهف كلسْرَو كيان او

 أ كن امسك تلكار وريسسَو « كلش علاط كلمت ءروثنم < ”كقلت نم كلو س 2

 درع رهظمو « كناتبخا بو ٌةَباَمْعَو كلن اهم * 1س لت
 © شا مام

 | كح ْنِم هَلَعرِبَ لصف ُهَقَفَمأَو ولأ كَ "نم ه «. ميلتل أَتلاَق « ةثااطلسو ْ

 قو وه كسد جارت ع لس مهل هش انه اع ”هقسفَحَتَو «ةكلَذي كيل ةَققَحأ
 ع نا ع نت

 بر لص# كناسنإ داع | نهكءاسحا ةدهاتم ششو» ريحا ومو هز
 ع

 معاج الا ءاللا 1 'فارعتو © كل ا كم كبر دعصت ةالص هلع

 جسم لكلا ةقبقع ركل اسيخلا ميلة تفلت الم +َتيَدأ
 ه هلع

 0 :ةنليم اين صتخملا م ال ١ لع ملأ محو لس ل ١ كلذ

7 

- 

 |داشنآ ب ىئآ نتاآ نم , حمام ىلع ل دمحلا م8 كلذ عرف الشلل

 2 لك رايس © دوج وم مفرش أ ىلع م الصلأب َتْحِف دق انرياصبإ

طي هوه“ قيفؤتا ناهس وأبو « وجار ' هَ لمص
 كَم الآك ب

 تال خو م

 م قيرامتأ يفوح ا قوافل بو هرقي دضلأ هحاَص م امتي هلأ « يتخلل

0 

 حم
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 تح لأ »ب قيقشتلا ىلع لع مع . نتاةفالخلا م اخو نَرولَأ ىو
 ل 24

 او و ةقرمأل كبح خلل ع ةرطخ ىف لا دش داو هكا ع كي
 < 0 ا

 ركع ءءء

 1 هير يف هن تأ فانتا يق. كيياَجَ تتم م تل

 هو رط "نع الوم هلم نع انآلو ماي ان "فلاح الو تنس لهآ نم انك
 توع هاد

 ] اك مهللأ دش َوْمَو ممدا ىلا وأ« اعد 'نمل بحب ملأ عبرت نا
 | ةنالو هلا لزت أ ىزل أ باتكلا مفي امنع نأ هناك هلع ةالصل اي انسيلع تنم |

 م

 ها وم

 ج نيملاعلا بر هلل 1 و دمحلا نأ هاو عد رخآ 7 نيم امل ”نقنوو نمو“ ءافش ) ل ودع ىلا أ ص

 أ فراملا لماكسلابطقتا بحمللابل اهلضفحرشىفلاقورارسالازونكي ىاهركذتالصااءذه |
 | اماهنقيتا نيمأ ههللا ضقنقارعزدمحى دبس ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر مدخمللاب

 لاتاهحدم ىفيمطانادعبو »© لوحفلا ربك نمهنا ىلع لداعو# لوقملاو امل الاريحم
 | ىودهملا ززملادبعىدمس ىلولا ميشلان ةكراملا ةالصلاءذهخسن ضعب ىوعابوتكم تدجو |

 قارعن ا ىنمي معلا اذهنا كشالولاق هدار واةلمح نمتناكو اه قصر ناك هتعهللا ىضر

 اهنفىتلافورحلا زومر حرش فذخا مت جرب راحتلامجناملعو © ريهاشملا ةيف وصلا ةمئادحاوه
 رهباتك ىهنعهللا ىضر قورز ددمحا ىديس هلل فراملالاقلاق«ناهريغوروسلالئاوا نم |
 ١ ) ا م و ل وحا ١ ىب ودبلا» باى ديس ساملا باى وامل وق لماما تا ثدأ وحلا

 ا

 ظ كقْلِع مب طاخآ ام دَدَع دعو هيو ره قعو دمحم اديس لع لَم نيل
 نا نسف ىح

 ظ يمل انروُمأ ف كفطل رجأَو كقلح يف َكْمْكَخ ه» َدَهَو كملف كرو

 ا نوس ]و همساتلا ةاللصلا
 0 سس سس

 تلك ص يراك +

 12 2 الاص هنختو هلل ىلع دبع اند لع ص مما

 هقلخ لت للا لضتكحو رخآ كا رمدلأ لوا نم نون اقم زآ ءالَص |

 ريل أ ىجتن ىو نادل آلم |



 د

 هو دخان ديس ىلع لص مهلا ةغمص|مهل قر كذو ءافنلا كلاسم ىف ئت اصلا نناه ك١

 “ اهرخلا .ا ىلاهنادعو ىذلا دومحلا ماقملاو ةيسولا هطعأ وءادا هقطواضر كلن وكحن ةالص

 مم ابل دقوهناولاص نمنورشعلاو ةيداحلا ىهوتاأولصلا ل ضفا يناتكح ق:روكذملا

 كلاسملا ف يتالطسقلا لاق كانه اهعجا ريلفاه ءاش نف ىلا زغلامامالل ءامجالا نعةمهملا اهدا وف

 ندمح هلادبعىبارهابا لضالا دح الار هاما سين رلا نم نيتغمصلا نيت اه عماهعمسدنأ

 لام للادح رىئص وقلادمح

 ةريهظ نب ندلا ري نوتسلا ةالصلا ظ

 ظ دبر بيحو ه نس رلاو ءابنآلا متاح دمع اند ىلع لص مهلا ظ

 قنا باسو نيب انللا ع يفتر ه نيكس غل أ اكو « نيلاعلأ |

 ضاوتخلا بحاصت « "نب خآلأو نيل وآْلا عج نعد رست ىذلا روما |

 رزلا ليلا مياقل ا و دقعآ ا 8 نيد راو نم ىوارب ىزأأ رثوكلاَو

 يحولا ىادت عض و دوجاولا مانت غي اصل املأ نيت ع ناتنإ هب لأ

 ناسي ناجل » نيبو برك فشأك لَو الآ رس ظفاحت

 | ه نيمو اب محلا فلآ ر دنحلا ةمزآ كلام ريل ءاوا لما مدقلا|

 ظ ماما ةيتالولا رركصر ريق ةلاسرلا ع مدد روبل ٍدَقَع ةظساو]

 حوارا 000 نيلشارلا م دانأ رك ماكقم ةرشكلا لهآ

 |«نابنلا ميسا أدب قرخو#» قار ١ ةكحراتو نيماعل ا ب رن نمر ه"نيمآلا 1

 | تنزو ىدبألا ريل آلا درضاختوه نزال اللا لات ورتب ظ
 مولُعَو هن“ رادلأ روم أوم نيتك أ'رارشأ وهن زكل اءان ١ تاردم هلع |
 1 ٍلّسأالا ءاَسوُر ةناو «(ىركلا دير تان نم ىأَر و يت فيي ١

 |كالمآل اكوام تلِقآَو « لغآلا قفالاب وهو هيلع هَملَم مولا مهلَع |

 |« ىكشالا حيفشلا ناكش راصنأ هامل ثسهذو هئدت ني ىسل 7 مالي ْ

 | سنا تريب دتسسَم م قتلا ,ىوارشأ لضآ 'ئاتغآ عني متع
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 7 نينو نس مر اا 0 مدع ء ص و وأ عم اوصر باستا

 0 57 هر ل و رخل عا هنت
 نيم نهب "اوه ىأر اع هى ل الع لفل رحت أودي اقم احرف نا لا

 د مد ”راتس الا راَونالا١ بحاصل تعفو « ارسال« ر اتحمل أ

 ةرادىلا نيمآلا حولا 1
 2< و

 ا ” تأ ني | ل لاَدو مول ماهم 7 آلا اًنماَمَو 2

 ْ انت ١ دنعو ورولا ١ َّك ةشتو 3 م ه!َدحو ,لاستأ ىدتا اه مكمل 1

 ام مالفآلا ثفيرَس هيف اش ىاوتشم ىلا هارثم ىَعتناَف ل واتم اش |
 رزه ا

 | ماع راطوزعآلا مالا رولا أوفر ىلع رات ملغ أل أحول اسرع |
 يع ص

 يقيس وول ار ] دم يف “هل 0198 لد اند ٠ امى وسال ١

 3 252000 ظ م
 نأ بانج سسهلأ اشد 1

 . ع 1 2. 9 3 :

 مرت ىلإ ىتواف نابل نينو هيتس بعزم نتآنو هنعؤر ضقت |

 | اف اتكَع مالا لعألا١ ْ

 أ طقوم مالسلأ ليد أ ماداو#* مازال 0 بيتا ؛ أ 0 ٌ

 1 قف بحي نأ مه ىرخأ ا هأ 7 قو ناي فخ و كح ىلا َ
0 

 ض 0ع ديك لا يعل أ رحب نه ةرظق فر "تآرطقف ةقف حتتف دل |

 ْ م د كسه وب دب نيو هدياوع لهآ ود يلاعم ىلا دامت ندخل نيالا |

 ا هف رش جبان هيلع اننا > ا ديشألاب مدي ا ؤاَطَع اذه" شواش ” ه هلع .ةلرابو

 ١ نادل ىو ىذا يقل امو 0 هتلخ 0 ار أ ل ٍ ع 2

 1 دل 1 1 نواب هتكصئ او 51 نام اي 9 7 ف 1
 سادس هلا م

 ١ ةالصاا لضفا ام ةرهاّطلا هور "غلب ملأ ايللتاوُسَيتَو و هلع اوُلص 1

 2 مهلا أهدت نع ايدك تير ام لمكحتو لشف ا انع مِرَجأَو السلاو 1 8و او 2
 | مهل اهأدتسع ادم يتلا 15 دّمحم بيرل لعد ةَرِلَس مع بيب 1

 نيرا دبا ةداعس ضي



 فعن

 دق وزع نكت ل بو رخو قل باع رب 0:6

 كيج ىلا 2 محم اند ةعافش ةنملأ انس راَوو انلخ دَأَو

 ص #© م 6

 ِهِجاَوْزاَو هاو هلا لَعَو هلع و لص لأ هس اد ماج 2

 ا َنيلاَعأ أيات يلع تل مرن
 نبدلا ريخ خيشلاطخ نماهلقنهنا لاق واف تملا كلاسم ىفيتالطسقتااه ركدةالضلاءذه |[

 ظ ىلامت هللا هم ر يتلا ةريهظ ند وعسلا بانا أ

 ىركللا نسما ىباىدمسل نوتسلاوةيداحلا ةالصلا

 ه تآباهن ١ او تبادل[ بطفو « تآلامَكلا اثِلَم ىلع لست نأ مهل كا أنآ

 اءاو اكسر ءابو ةممإلا فلا «تاّوَمسلاَو ضدالأ ا ٍدَسَو ش0
 أدولف ءاعو لماكلا قمل ءاحو لاتلا رمجو مل أ تمت ءانو ماتت |

 8 ا يام ارابغألا مد لاو « ب ديالا ةموع د لاَمَو ما دلا|

 ا ءةلتلآ فراخ لل أىلإ ومس لآ نيو لعمل هنأ ي ياَز و# ةسسلعا 8 ١
 يع

رصلا | راسو # رسال فئرشلا نيشوا
 ١ عما دل ١ الا دا و رون ذأ ف ”

 »لا سمس 8 ىلا 0

 | ربتارم يف روهطلا 0 ةَقريمأَو نيل سمش عولط ءاطاو # رهزالا ا

 | نم دراولا نارفثل اَنْيَعَو هي دبل ةلَزَل اَنمانِع نيعَو ه مخ أ ربلأ|
 | فاكر » ةبوقلا ةئلوتحلاب فلاشكل ا زهق فاقو ءافو كاك بْرَو كيدت|
 | انطبَو ارعاط ءامنالا لدم ,ميق ىلاقلا تناقل مالو «ىلاتلا كني |

 | بترثملا دورُو واود « ىتظفل | ةيوكلا ءامهَو اًنلَعَو | رس ايت ايام نرد ا

 ' رس ءآيَو 0 زِع ةرضَح ىف هل ”ىواسُم لو كقلح ىف هل ريظنا ال صه َقسالا ظ
 © هر د 75 ١ ص عر نم اواي هم م 50-5 يري بت لا 8. سف 0

 رظفحا تاودارس ناطلسو زعل ١ كالفا نيع هدككضرتب من كنك رب ركز
 هس لل م ورم ىلا سإ 06ص د هموم م ل ساهص

 رخآلا لوالا متاحا حافل اه ناريلا نم مفاثلاو نانا سِسرَو
 ا
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 2 مه صم 3

 [ةريرما تنبأ ريشويفلا محلا رفألا رجا طاب يقلا
 مزون قرش اوه مدقل ف | ل امس ال نم م نيلسرل اواي " ال اون "راني -

 || تونغ رأ ةياسهتب ماعلا و هرتوكحلك ارارشأ ديت مدعآلب دوج لا ظ

 ٠ 24 ممالك لدَتَو رمال أ كروت «توغاطلا ٌلذآَو َقَخ مقا نم © تو تو

 ظ تاريخا بابه ب( 1 نم كلا لغاذلا هباحالا ذالم ر« باتت الا بق

 نمو ةرخآلأ و اجلا ٍدَيَسَو © ةّرها لأ باعملا ٍسش ه تاكل اتقي

 | « نبآالأو ناتزلأ نم لبق 'ف زي و » ني ةَقارل كلل رض نعش[
 شك حاقلا « رارشآلا ةئ ةحب رون مكي نيلصومل ع كلغ نبل اد ص
 | ل دوج ِنْيَعَو « مالا 3 ريظمو راتسلا روفنل أ هئلْؤَصَو "نه راش هراثنلا|

 ٍ هرولأ مله ّق إو "قبس "نم ربح لف الأ ان وو « لمكحلا اندم ه ,مانلأإ
 ْ + وللا سنع هرمطلأ نيها بلآ ىذ © ) ةعطاقلأ يطأ هر ومش رحضات
 ٍ « لول أ ريلأ زوو فو هيلو لالا نع هش مالح مد

© 

 )| ٠ اول تحن ؛كشخلا جدو هبا ألا تلو باق "رلأ هل تعضخ نم
 له داو الا دنوَو باطف الا طقوم دارفآلا مارق » !ويإو هلك فرش ايل انو

11 

 3 ب اد رم

 نمر حآلو * ذآ وأ نيس اوق باق برق' نم# قنا نتريخ « أ ولاةورعأأ|

 ه ةةض اقل بتارلا لما راسو 0-10 ل1 تار 1 ماما «ينسالا رولا رهظما

 ظ ه نيلص اول لاتعأ ةيامع هّدع نعل فعركلا رخدلا زراكحت هول أ جارس

 ماحت دق هللا كلسر كو هاتف مآ د "كل أس نم نيغارلا ٌةْعَر ياو
 اة امل بت

: ” 
 ” لوم 2

 لاقل رس ٍرهظَمَو « ييصخلا مهل ضار هرتااصلأَو د تاياَتكلاو

 هيت أ كرس رون هنف . رهط و « ع رقلا مالكة لو ف لله بصل

 يستمع ا يع

 ئ ٍتاطاعتإلا م'رقه تال اري ءادمشاأ ريس كقلَخ نيبو كبس دس

 | كرون اوُمَو كاسر ادفو ةلازع "نم ةتيركو « شرغلا قع هسا تصف
 | تنسف ا نم ه ٌمونالا 1 كّطارصّو# مدقآل ا قلن الا تامر ألا



 م 2

 « دكر أق ثأ هتاف نم هوس كلذ يمفصوب كلذ ىف هنذ رشوو هتمظعل م ْ

 هيماولفلأو نط وبل قرع رخا دلو لئلا رحم دشو تك كبد :

 رو الم نم © كن رضَح ىلإ نيلصاوللا دمك هللا ند راولا ىلع ضيفل |١

 ”ققَحتَو © نيرخآ .الاو نيل دال طاح واتس اَمَو ضْرآْلاَو تاوَمْسلا

 ىلَع همس تيتتكسو ه نكت أ هام لق ماو« نقلا و نافارعلا قب ب اقح
 ظ ه دادنالاَ دادمآلا ةباجي *ن بر ِخآلاَو ”نيإوآلا روم 20 "كار

 هنودعر ملأ مين دس ءتنو” زال هب تأ نه واتسإلا ةئاتكحو ظ

 قح نم يَ يفي رش دوه » مب نه سل َكلْعآَ هبت تل تعز ر نع

 «لئاو لاو رخاوألا نع در كلمت رن ”[تفقَسَوم لط 01 ناو

 هم يداك راس يف هلآ رف رئآو يملا ريثكلا ةماعلا

 دم نم لجل دمراتؤةنلقلخت "نم دوم لك دسم ديل لآ قعود َمحم اد

 4 ديجت ليم كنا مهاب! لآ لعو مهارا لعَتلَساك» َدماَحَل أ عج محو

 «"فقاو كباس "فق َواَمَو# فر ام كف رَعاَمَو درع قرشا اَمَو 0 مادام

 كَ ٠ رغأ لأ« ان بحس َوانَ ”فغأو انم لبق م1 طَخَي و مف قطن

 ُي هلع أ لسمو كلج اناَبَح'ا ناو كلف انمحا نو [١ انددإاوإو

 لا هذيك رزاا انلَو م نكد مهمحرأو 2 رفع "بلل 6< لَو

 ات ةزعل أ بر كب ر ناحيس © نيم هيض هلل ىلَعو . م دس ىلع لص

 هدي ىذا ناَحبدم ه نيك املأ بر و ثنو نيلترل أ ىلع مالو نوفصي

 اف ملح "لح حلاو "ملل أكن ايس ابف "هاو ْغَد نوُمَج'رت هللا و ءئَت لك توكلم
 ص بترك يس

 نإمل اعلا ربر هلل دمللا نأ مها وعد 'رخآأو ”مالس

 أضيا هل نوتسلاو ةيلاثا ةالصلا
0 

 1 "© ةسائنب 2. يه” ن< و 90ه هر نىك ث سس 086 «ر 3

 يطق# نسالا رولا لأ ةلسصكم ه ىكظعل أ تانلآ كمت لص مهللا



 » 2ث

 عم 8مل

 رخآل ١ واس دل ةوفص و نيلصْرملأَو ءانالا دع .ةطساو ©« نيماعلأ ةئا د

 هه ةقالخلا ثراو راش وو « مطرقل 1 كي قبه نيدلأَو
 ب

 اوه دوهتللا ريلَأَو دوقعلا ءاوللا ي ذ« ىرخالاو اناث ماما

 1 م او دوراوللا ضؤملاو« دولا مقتل طارضلاوه دوما

 هِتآباهيلأَو تبادل ناَطْلْسَو هت آلاَمَكلأ كلم « ىرَتلأ روئلاو «ىراتللا |

 فصلا« نآرقل اعماخو مد قلخ نم ٍماَقَم لك رثمع و م رك خا

 زير ا رابتجلا نيل اريج يآ نوآو زنا ظ ٍلاَمَكَل أ تاقيعب

 عانلاو | ةمئاقل ا مث زعو « عادلا ياخ كف دفا "نم رادلا ركأرف 00

 ريخأ لهل ريدآللا» مسالم راش :1ىلعع نيبآلا هريسرلأ رمال

 مقل او «نامذ لك ال ريم هف مل ئرذل 18 ناري رش لغالرو ه انجل

 هءاننإلا اوم طا ماكل كيل رم اخلا هناتتمالا لامك مق لكي

 نطاوبسف و » روم يقارضإلااو م ئرتنلا لاك ها وكلا لوس رآ

 اياب نيل أوه رلوش لك لع راش © لنا يشتلأاو ه وسلا روب

 ةرضح يف هل اًرييستا كاذب ةصصخرو» هيأ نتي هدب ىِريأ» لوشاأ
 تاس لع لروُ قأ راب لاقل« ناسا ريظُمو ويطل لحل هسا

 | ميتع دقلا» روشأأ يف ءاركل أ لسارلا بئالأ هيام ءااَثَو ههجو

 ظ نلتفت ا عل [هروشلأ ماو اوفو ليلو ناكملاو ةناكل

 عقلا يد لأ رطزل اد. ىو لكل لاثتلأ ه تان لحم مناقل ظ

 | لوكعشأو كري 1مالغل حاملا« رون "لك مَ 751 روس لك 22 ىلا

 ءاقلب رض ه مانآلا لع لع قلتش« السلا راد لسه ءاَعْؤآلأَو

 رادي ماسلا نم 5 عالضإل أ مناوخَو» ماعلإلا حتا وقوه مالغلا كلا

 |« رسولا فل اي الآل م وا اقم ىف كردي رهلظلل ٠ ها ام لكما ه السلا
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 |« كانا الا نولم والو هَكلَع الا نورتي : الوءَكْيلا هل نوف ا

 1 : روش لاتملك هوو ً م عانقبا عقلا :

 4 ساو 4
 ناي هيد ها هلو" ور ”ثىاش . م” ”ىح 7 20 وزؤمسصوط هال '

 دم أ نم اهسلبق ىلإ ! هب وتل ايف « كام كم هن وخشب كاصع نم رادللا#«كنعان افإ

ص لل سلع نأ لَ رسم ١ لابس 3
| يس كمن آو دكت لع ل

 

 ا 1 اص رم لا لع رمح ىلع الربو ميه " لا ىنَعَو مها ا

 مع ' ةزعل أ رِمَر كلن نابت هيج ديم ١ ممر رئارلا ىلعو مهابنا ىلع |
 ] :ارداطحم و يبل 1 كنان نيملاعل ١ بد َقدتَطَو نيلصارلل ا ىلع م الس و نوُهصَ هس ىو

 ٠  5بوت او 1“ ضعت تن" الا هلا ١ ايف مهسحتو فلكم اهف مماوعَدَديلا |
 ب سس يس

 نيملاعلا بر 5 دمحلا رذأ مهاوْغد ثيخآ: و مال أ

 ْ امأ هنعدللا ىضرىرصملا ويدصلا ى ركلا نسحلا يناىدسسهللاب فراعلل نااللصلا نط اه

 هللا ءايلوابازحا لجا نموعوتالادكلا قئاقحمىمسملا ركلا هن رحاب مجةتاقىلوالا |

 | ةلمسبلا اهنقركد ةعونتم زاكذاب هحتفاةقرو نيعبراوحت ىفاهرونا واهعفنا واه ريكصاوىلاعتا]

 1 للا ءامساباهعبا متاهيساتس ميل ءاعدناببم نيّسا لكنيبالسصاف ةحئافلاب اهعمتا وتارم عبس

 ىلعاهرخلا ىلا انكهوهشاالا بح رالللاالا نمح رالهللالاهلااللاقاهنتا اذى ىنسحلا

 طظافلاب فراسملاق اقح ىلع لمتشي ءاعداس مسا لكدعب وأطيا اهسن ىلع اه ركذم بيترتلا

 لك مخو معلا ىلملانم ضيف ابنكحلو ميلعتلاب ينأتال ةفيلب ناعمو ةصخرصف
 دجو مةميد ةقصب لملخلا بزحلا اذه ءاح تح محراب نمح رايهللا اب هلوقناه ءاع

 وهوراوالا بف رجح اهب مخ دقن هساملاةالصلا ماو. بازحالا سس هنأر قءاوسو ا

 تالامكلا قئاقح بزحلن وحن |



 سس ساس

 ى ,رعلان نيدلا حن ىدمس ' الاحخمشلل ىطس ولاةالصلاز وسلاو هئلاثلا ةالصلا

 الا هلا ! آل مظعلأ نما لب الإ ةوق ١ الو لاوَحآل محل نمنرلأ دلل مس

 تر ثوم ال اراض و ِداَص لأ ل وسن مم © نسل! 1 كلك ١ هلا

 ا هملَو لس هلأ دعاس مم انبكسف لولا امي او تل اع انمآ

 «عاتلا روثأ وه عذار أوه خماشلا :زملأ لم 'ينآو مرخحآو راو ظ

 دل الّدلا لاو ميل مهو ةمحرلا ءاحو ةكحلنلا مم» هريس ولا
 مج و ةيادملا لادوه توكلملا أ ميرو » تور أ ءامو تاذلآ فلاوإ

 نكمل نونو » ةفملا ةفأ رلآءارو#« ةفملا رفاقالا 7 الو» توما

 فاقزو ةةاعسلا نيمو ه ةتداتيتلا لَو م باقل أ رفاكو ه دبل نعد

 هنو 2همال

 قعَوو ةمصمل اداَضَو قتاول ا واو ه ةّورغل اء ءاَهو ةطلسلا» ءاطو « ةب'رثلا

 هير زارح ىف نذل مم حتمأ نم م امنآو هز زتلأ هملع ماو هلآ |

 9 ل مل اه كام لالَع فارما « كل الج ةَملظَسر تسهم اكن دا

- 

 اّسقنأ لكن ومس ةساسأ هال انهن آل تكلم ا ودب ةعاد» كلا

 لاه عا ّس

 ( لها ا أ ثنا كلك ملظعو "كمر كحدْجَم "قبلت و ضو ونت ةالح هان

 ووردت رمظعو هنو فرش ىفتنت 2 مدر رد الو اههنك علب الإ

 انعام وُكمَتَو « راتخ الا ث داَوَح مولع اجي اع جار ةاليم لهآ اهل وه

 سب سعل ©8

 | الو فيكح ألو "نبأ الوب الو ُكسآل كح دب رفل أ ءاس ءام انووجو <
 ٍنَقاَمَس تت رحال بوق ماك بانل 20 0+ ههج

 ظ رمت كب لام عيد ٍقياَقَح حوف حاير حاشا الإ وخت وه راهو ل ظ

 بدم ةجاتشلا م اكشنم ىف كين وتر رانا رارشاب اب اَنِحْتُبَو هرر نا

 نا هلا !١" براي راض أ الو ردح 7 , راش الب او عاشت '

 ا نار خلا رفع فاما ل م 7
 ا - ما ع تك
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1 

 3 مدا

 |مالَطأَع بحت "نأ «نوُمل دل رس نإ ريظم ىلع تاه تاّرهانلأ

 ٍ دم 00 ل تام لالخ نع 1 "ناك # دخل أ سنار 58 جرقتلا |

 قير كرت روت ماين انآ اوه ةلالملا رون لَ : لع هلآ لَم

 ١ روللاو + ءركحأل ا د ولا لع لص مهلا 1« لاس لأ باَرَش مشت منت

 | لك لع سأ هدم وللا لبق تول« لغألا يلازم مقالا

 اىعر بظق < سو ِهْلَع لأ لص دمع اييريتق انين اوس م مع ١3 رصف

 [كرَم « نونكللا ا باتكل يف بطاح كنيس 12 رد ةنكو هني
11 

 كلوش فو شاول[ و نو ريع رجل كل نإ.و هرزونجت كو هِي اا ظ

 أنك ه ىدحلا ةمغأ هاما نَع ضرأو»ر مظَع قلخأ لعل كناَو عركلا|

 تق رشأَو هرازلال 1 اودأ تيفاعتام «ىدتفا نمل «ادق الأ موتو ىَسفأ!
 © هت ى

 نياَعل ١ بور ةنخللا و هرارشآل ارارضآل 1 داْئأأ

 ب ًاضيا هل ةيئاذلا ةالصلا نوتسلاو ةمبارلا ةالصلا
 ه © سا تار عا ع يات اع

 أ« ملل ا كيل او سلط تا ةعلطلا لع كرأب و "لس لص مهللا

 | ةوغ وو ةلطو هولا توُسانَو © لامجل أ توُهآل هر مكمل لامكل اوآ :

 رْضَح

4 

 0 ْك

 نصا جبس

 || قرط لإ « قارفلا' تيساوت هب َتْمَقأ "نع لر : نم خت ف «ركذأل ايناإأ

 أيتن انحلال ايت 1 اميلطت لس هلع ف هنم_ وب مهل أ لص هى

 « ضيا هل رسلا ةالص نوتسلاو ةسماخلا ةالصلا

 1 دما 0 0 0 راجل يف رادألا لع ًي 2

- ٠- 
 دع يا كيلا هريس را 3 0 20

 وت داكن ذلشنأو هدب وزو زم نم يور لع ض يأ ىز 1م دوسملا

1 

 مسح اذ

 م

 يسنس او سوا
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 برأ كرأو« آل انين اذ« مغآلا ا لوثر وت ه تاروث ةشأأ
 | مااطمو همراونأ فراعَتَو « هراسأ سس رخدءاحمتنأ قولا 0

 | ءىدحأ نك هىدطا موخُت « ق الخ رادعو م قئ انحاز ون هرراسف ا
 |« لكرلا نأ ايتو هن نأ نين امو ل هايس اريك سلسل ارم

 | هوو هاو رمح ان ٍدِيسَل يأ صو ه مطل ١ لم شا الإ كوك الزل'وح الو
 هَ صا ية ضل < - ص سد

 و

 1و نيليس' لأ لح مالسو نوُفصِي است ةزعلأ : بر كبار ناحسو نيمح ا!
 ني ص

 ضيا هل نوتسلاو ةسداسلا ةالصلا ً

 أو لوآل أ دوُجاوْلأ رمق ويت فَكيلإ لسَو "أو تلتل أس ايفر مهل | نأ أنسأ

 أ« لزأل أ ىف ةحرلأ طاتسوو لمكحألا ليل رونو هلضفآلا ةاحآ جودا
 م نلت

 ةروشلأب ماقلأو ٠ لسنا 38 قياشأ» لجآل اقفلا ءانمأ
 نأ قم ه جم أول وشرلاو « قطضملا دمحم ناسا او ديال أب روث اوسلو

 نع زا يل

 أ د دنتللاو نردلأ ماي لإ اريك اريك النت ملسو هيضحورلا ىلَعو 3
 نيملاعلا رب

 ًاضيا هل لصولا ةالص نوتسلاو ةعباسلا ةالبصلا

 ظ د ىنال تيفو ع تل َْح كنمو + تح ول لل او # ُثْلس ون كب "بيل

 داك لو 21و كل أهلا الإ نلثم بط الولاد لاش آل + ثغر لاي ْ

 5 5 1 رببتلاو « ىركلا ةلضفلا 1و2« ىمظغل أةمرأأ كلذ ٍلوق يث ١

 مل هلع هلأ لَسٍدَمم م تسجل أ يل أو « قلطضا ا قص هولا لأ
 ةمئاد © ةمويك "هالو لأ يمرس ةيردبأ الص َِْدَع ىصت "نأ كلان هو

 رن

 : هد ج2 ماو” دوس شعرت . .رسأو# م ”".اكر ت*
 ٍفراعم ىف ىنكلهتست مر اغأل ا َنْبَع هك كلذ ىف ينك أك هِئابر#» ةمومد

 هرميلتلا ليل أَا الا و الو كوع ألد كدر كنة

 نيرادلا ةرداعس | #+وب



 « و

 ًاضيا هل حتفلا ةالص نوتسلاو ةئماتثا الصلا

 لن 0س هد[

 كي اسلجت ءاويسأ شارح تتح آند لأ قو را ادم لع لس مهلا

مال ل رجالا ”ريئلأَو «رمتذأل ا روثلا ه كالت : ةباوه هنكسحو
 أ هرم الا

 سارع ا طش أَو هتوكستللا بنات اب دهاشأ ءالس يسارا وأو

 | توشان ةقالع ناب ض انراو + تومحر ل“ نويبع ا ”رطمتساو © توكل

 ظ هللا ا توسان نك توهالاب» تومي

 | انشوهنع هللا ىبص ر يرعلان نيدلا ىحىدبس ربكألا حخسشلل تسلا تاولصلا هده

 8 فراملا لضافلل امهحرش نم امهتلقن دقف ةساذلا ةالصلاو ىطسولا ةالصلا اما هناكرب
 أ ددحت ىدشتقتلا دلاخ خيشلا مظعالا ذلتسالا انالوم ةفيلخ نايلس نب دما خبشلا]

 | بازحالا هعومج ىف اهتنأ رىرخا ست عامي دقو روبغملا ةيدئيشقللا ةّشرطلا
 | ةروكذملاةعومجملانمابنلقن دقن تاولصلا ةيقتامأو روكذملاحرشلاابشماهن ىلع عوبطملا

 ]| هسمحلا ةيطنطسقلاى ةيدنبششنلاةش رطلا خيش نددلا ءاهيدنفادمحا خسشلا اًسالاممح ىهوأ]

 | امهورونلاة الص ةامسملا ةيربكأالا ةالصلاو ىريكلاةمضمفلا ةالصلا ركألا خبشلا اهف ركذدقوأ

 | ىركلادمج يد ةالص ةعومجملا هذهىف يسنو تاولصلا لضفايناتكيف نانروكذم|

 | هلوش اهعساو اهواىف ةلامكلا ةدايز ريكا مخشلا ىلا تاولصلا لضفا نم نيعبرالاو ةعساتلا#

 ءريشلو هلركدو ىهامييال لعا فاه رخآ ىلا حام لضفاب مستو ىلصتنا كلاساينا مهللا |

 || بازحاوةبعدال ةعماح ةسيفن ةعومج ىو ابهنم ءىشث لّشن ىلع ىرامتخا عش مل ىرخاتاولصإ
 أ هنع هللا ىضر نيدلا يحىديسل تمدقوءازملا ريخ هللا هازح ءازجاةنالث ىفةريثك تاولصو

 | علطا 1ينالاهعم تسلاتاولصلاءذه ركذا ملامتاوهنمنرشملا وةشائئاةالصلا اذه يناتك ىف ف

 ظ نالعاو لسهس كلذ يفر مالا وانهار كذف تااولصلا نماهم دقتام عبط دعب ن الا الا ابلعإ
 ىطس ولاة الصلا اباموتحملاهدجونومبرالاوةعبار لاىضوةمدقتملا اف و ىلع ديس ةاللص ظ

 | ختلاروكذملا حراشلالاق ءافو ىلع ىدسسل امناىدنع حجر تنال اهم اهنف ذم ةروكذملا
 ملعلا لها ضعب نع لش دق ةروك دم هساذل ذلا ةاللصلاح رش رخآ ىفهّللاهمحر ناملس ن دنع ا

 أ مخمشلا فراعلاي دس نع قيدسلا ىيسحلا ٍقاءصمدسلا لم اكلا دش رملا يدمس نع ملعتاو ظ



 4 مهل

 اهب لصو دقو تاريخا لئالد باوث لدعت ةالصلاهذه ةفصةءارق نا ىملب انا ىنغلادع ظ

 ثوغ راصو هناف رعلا لهأ تاماقم ىلا« رن كالا خشنلا يدسس#«رخفألا يلمقلا اهفل ؤم

 | حرش نم عرفها رك دم #*نوعلا اودحلا اههلر اصوهنوكلىحر تراو هل اهبو#نامزلا

 أ © ةيلعلاةفالخلا رادؤفلالا و نيتساملادعب نيتس ونامت ةتسل والا عسر ريش نوكذلا :

 أ نيننامملا ديك م » هيمحوةظوفح سو هيلع ل ىلص ىطصملا ةكصربب ىلاعت هللا اهلعج و

 ١ لوقدنع ءرك دام رمشل !ادهرءاوف نمو *# نيملسملا دالي عبمج كاذكو توسل

 | لملدلاب الىالاق «ناهرملاو لمل دلاب ال« نامعلانهعب هديشأ تح ىطس ولا ةالصلا يق رك الاخمشلا :

 ( لب هناوخالا نم هيكل ل اص اهناف مانملا هي و ربالو#نارقناو ةيومنلاثيداحالا نمهناز ىلعأ

 أ هناذدو هرسألا لع 4 هنأ! يف هسلجا وه رس للا سدق ىعافرلا دما ى دس! كلذ قو ام هلغش هآرأإا

 00 دشناّلسو هيلع هللا لص طصملا ملظعالا هدجرازامل]
 [  ىتلال ىهف ىنع ضرالا لقت اهلسرا تنكىحور دملاةلاح يف |

 | ١ ىقفش ا ىطحت ى كنيع ددماف "ترضح دق حابشالا ةبوث هذهو
 | فرشلا لان ودما # ديسلا اهلبقق فيرشلاءربت نم ملسو هيلع هللا لص قطصملاهمع دف

 ٠ مقو دقو كلذ لقت نا دعب نايلس ندم ا خسشلا لاق «هناكربباضقتو هلع هللا ىضر# ددؤسلاو

 | ج راخ ةخانلا ىلا تجر خو ملسو هيلغ هللا ىلص طصملا ترزامل ىنناهسفن ىنعي ريقللا دصلا اذملإ

 © ىل و ىلقعه ملا لامو 8ىلق هللا ب ذجن اذ «هاوساييف نكي مله ةالف ىف اصخسش تيأ رةروللا هسدملا

 ال ينا لع ىسفن يف تممصف *هروهظب ىل تا ةشهدلا و#ه روب ةزكأ هفصو ىنكعالو /

 نم ىبتدازفنوريتك ةقفرلاقو مسنق قفا رثدل تلق هللا تلصواملفءرضجوءرفس ىف هقرافا|
 ©#ْن ١ الاىلانانْملاو ىلقلاب راص و © نامعلا نع يحتحأف هعم اع ادن وكل هتعبتق «نوحشلا هّحب

 | نم ىسفنت ددعام نيعة فرط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنعبحتتحا ول مهضعب لاق اذاو

 هملظعالا قيدصلااكش دق و ىلاع هللابءادلاةمدقم ملسو هيلع هيلا لصد. ءانفلاف نيململا |

 بوحلاب ءانفلاو ةبحلا ةدشل كلذو ءالخلا ىف تحن اك اكمنا مدع# ٍلسو هيلع هللا لص قلطصملا |

 هرس هللا سدق تاولصلا هذه ىف ل ٌؤهناكدقو بحلا هباحاب وبحلا مس اب مفئاه فهو ىتح]

 ماسقملا ىف ناكنم نالىدخت وهف ملسو هلع للا لص تالورةمحف اضاف كلذكا
 ما «تامملا دعب الو هريس مطقس الف «تاحردلا عض هرمضح ىلا رعسلا مادوهنىدمحما ١

 | ملسو هيلع هللا اص ىبلا يدر ىلع مالكلا طسإ ىنأيسو روكحزملا حراشلا مالك
 ىلاعت هللا ءاش نا قكبو شي اع امانموةظش ٠



 4و
 يركلا نسما يب نب دمه ىدسل نوتسلاو ةعساتلا ةالصلا

1 

 'نآ دبش تارمو٠ رسل هو ا هنآ كس هللا الا هلا ال نأ دهسا

 ايلا عمها ولظلاَو ٍنطاَوَبل أقع ًانمثهم اَيناَدَمَص اَيئاَذ ا دوت نأ الإ هلأ

 اينو ادي هللا الا هلال "نأ هنآ هرِخاوآل او لاو آلا ل الاوت مي 1

 رول[ ذف]انع , يرام اين انيغ» مالا لامكل أ قراتم ايراس ةيفشك

 هر لو راق أَراَو دا لاح امنا ادحؤت ل ةيالانأ م اهرفاتلا
 0 وو «©

 نأ دبشاو أ الإهلإ ال نآ دب « راَودلأ ىف راش الآ علاوط الاحإ

 راركا ىف لكتوم ءاَمْمآلا يف راتب 266 ًايناَذ اًديحوت أ لوشَر دس

 | سومان « رايق هتساوهأل ناطلس « عامتجإلاو راق رفلأ ىف دادغآلا

 ل

 ”رارشا متن دَحأ م زارت تحت ىوانت و راسب الو لوقفل أباَسَي هتين وُسأ

 هلاَصِنإلاَو لصين راو هنن دحاو لظىف يوزامو هرلاجإلاو لصففتلا

 روس لياوقلا شرف طيحو هامل مءاَوق َلَعر تانمل 1( شو رع هن . تو

 ءاوضا هاو راسو توت" ,قئ احل َعَرادشأ و ه ىكحألا رويل

 س10 مدإ كار "ترق انتل *نيتوو ماع زج تشي هيل نم تويم

 فاَسْوألا رفادْصآ ىف ءاضتشأو « نارك الأ تئاوط ت تاسملا ربي طلب

 ”رطا ومهم تعم ما وهطَو اسغ# توُبعَرلأ رماوا هلا | تمحو نقرأ عم هاوي

 .ةرضح نع نآيسبل 1 ناس ة دول آءرروس قحم هلل آه ار وُمْنمَوأب وطت توسل

 كتلصو ةالص 'لزت هر كيلو قئَكَمأ ثار عاف ةولجل امس او © مدقلأ
0 

 وقل كايت ولو ردح او لع ٠ ظل أ كينسأ شار ةجوبلا ؤ

 ل ضو وأ ببال 1 براملاا
 ةلرها 000

 | دمار هتارخ#ع تْنش مل ضي الذال فدا! رن ناش # .عساوأ ١ 1 يف دللأ|
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 امر وهظ ىف كلا كياًد ادم زونك لع عرفنا رخل هاو هش لعأ - كن انت مال لباقل ا لوألا تدرآام نك 2 1مل

 رظاتلأ ه لول تاباغل ةطاعإل اوبل أ ريس بمال راق هاج
 تاَنيَملاَو تال بنك ةحتافه لنم اوكار تانلأ نع ىلا تانذلآ نيتي
 ىلع لص بَل ه« تامئادلا تاحطلاصلا تاقرالأ رس ه ناين أت ابألاد
 ةكلوُسرو كين و كِرْيَع م بولطملا دنع ىزلأ# بوبحلا مبلل اَذَع

 (لوشمَتارمرشع لص مهلا ءلوق نماه رركيو) هم وول َلَعَو رم ا
 سدقل ١ ةرضَح ىف مب انلعْجأ و « َكلمَم كْنِم هلع [ ىوثقل ١ دممل 3
 نآكام هرم نأ مادام هك فمع ياي

١ 5 ١ 3 
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 6 5303 فك
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 يع . -و

 ل
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28 
 أى
1 0 0 

 ُط
 0 ع

 5 م ا 6
 كما نار نم تقي هزاز ه:نيكشأو كر قمرا لع ةدو ؤ

 سك ام كقلخ نم رع لكلا." نع َنَبَو » نسأل رسب "نم تش

 ابف 'مهاَوْعَد د نيم نيما نيلي نبل نيإ دبكه ريثكما كارما 1
 ىه ورك < هر« هل صايم
 ©« نيمل اعلا بر هلل دلل نآ مهاوعد رح و مالس اف مهنستحا و مهل | كلب احس

5 

 ًاضيإ هلزوعبسلا ةالصلا -

 ظ "نحر ايلا اب نمل سرا نيحاّرلا م محرا 11 نيحارلا مَحْرأ ! تا

 متم اندم م .اركالاوو لالا ادا( مظعأي و اب حاب محرر

 عراه ربر ملأ ريعتبل 18 كرافو لها ريو 6 كيابل ؤأ جانو« كي اسمن ار انوهَكب اسم ١فرشأ

 هيخآ ىَرشُبوو معاترثا هسأ ةوغدو مح رلآ فو را« ل ار وس رل اه ري ١

 يه سبأ قمل و نمآلا قراصل أ «ىموُم مارا ىف ميسا 2

 ٠ نيبناللا ميفت ه نأ ءاإ هؤتشيلاو 21 ةورثل ا ىذه ةيحح لا . :

 « ىمظفل ١ ةَع ةءانشلا باسو ملزقلا مياللأ كج فيتو طال كرو



 ادهاشلا مول عاقل أو ىمخألا نها فو دوو ض و

 وفرشآ ىلإ ه ديل الرو ىياق أو لل: د ري ا ميلا

 من ءاعلا ارك بن يشوه متسيهف هبهجوب ماَسَقلأ ينشأ سو ليتأ

 00 رجفت او © مَجَرَو لوفآلا دب ةقرشل ا سمشلا و داعو « َمَسَنْجَأ

 ام ويضكخسر ريق نكس و ه هتاف رمل دس عمو هعباَضآ "نم ريكي |
 ا ع

 8 ا 75

 :ى# - 17 0 ب م

 224 او «ديق'ر فلا. رامسل أ َنينحت عدملا "نحو رش فع . افقت . 2 كلس يلو ر

 أ بغذلا روك © اللاب قط 016 قلاب عواصلا © كين اوكف رص

 0 ٠ ناف'رعل أو ناك الو ةمكملا نم ا ول

 أك كذ وعم م المآل ًامطم قلاش رلأو يووم باع ىف ةتنقآو 6 روم

 أ عاَرنآ "نم يلع هل اع هلْضَفَوو دب اتكح ىف ب نسف «لرادقر يتب

 ْ وهل بَهبَع ىف هد تْحَحَر وه ىملفعل أ كئاذ رو نمر هادو تفلح «كباَطخأ

 | دئاروب هل نار تنوعا م دق تلا كي كن ةقالخلاىف هل تكنو «ب ىمسالا١ ا رس ء

 | دمر امو ) مالم يف كب ُهَتَقَح ع قّمَحو ه املع نيكل أ ىف يمادقلأ و نط اَلأ تلمس

 |هديجم ناسي كغ آهن نع هب َكعَجَو «(ىر ل ' كك و كيم

 1 "نم < لك ٍرْسَو اند سه كل ةناديلأ شويخ مياة كرار ارحعو# كراونأ قفا

 1 م ملتْغآل كل وشرَو ء مركحآل أ ثايب «كيكَع كب دمر

 . ا 1 نايك الد تارمعو هوْناَذ لْجال د وحاول تفلح“ نم « هن اًفصو ملاذ ىف

 | ةدتع بس 6 هلع لَو لسد ملط لآل اويلي هلع ليس لص
 | نم هيلع 'لَسَو ٍلَصَو َكباَذ َتْيَح "نم لَ سو ٍلّصو © ثتسوي رو كياطلُع

 ا لْضَو » كن « طاخأ ام مَع يلع لَو لسَسَو هلت انصو ل امآ كن

 أ اطأب هلع التو لك صتو ه اكصخو كملف هب ىربام رد هع 'لَسَو

 |ءابآلا راس نم هن اًوخا لَعَو ه اًرخاَو الوآ هيلع 'يلَسَو ٍلَصَو « اًمماَظَو ظ

 ةاحتملا ٠ ' نبط ماعز ه نيرا ذك الأ « نيل رخل أَو



 م. ؤ
 ] اريمت <رامتُعَو درو ركب يأ« ةنودضالأ . لم نيم بارو

 ظ انيلع لْسَوَو نردلأ موت ىلإ اسخإ 0 وه نيعرانل أ لَعو نأ سلط و أر

 ٠! تاسْوْل او نيم وأ 1و » تاملسلا و نيدو اَندلَو لغو مَ 'يهعمأ

 نيمآ « تا وعادلآ "بيج بيرك

 :؟ يحاصاهركذ دقن ىل ءالااما ىركلا نسحلا يلا نتدمحم ىديسل نانالصلا ناناه
 دل باك ةدتح نب نمح رادع ىذاس محسشلا لأق اهلضف حرش ىف لاق و رارسالا

 قملا اهارجا ىتلا ةيتومحرلا ركذ راكذالا هذه هب زرطن نا هلامجو هئسحاتل رهظ اممو
 همحر ىرصملا يركلا نسحلا يبا ن دم هللا دبع يبا هب فراعلا همل و ناسل ىلع ةناحمسأل

 رارسالا زونكنم لوالا باٍلايف لاقو ها ناسحلا راكذالا ةلمح نم اهمال هب عفنو هللا
 اتعلا ةمماملا ةمئاملا ةليمجا ةليلجلا ةسميظملا هناللص ىف لوقب ثيح ىركبلا خيشلا رد هلل

 |م.اناوكالا فئاوط تاصخلا فئاطلب دما رارسالا زونك ىف اهانتيثا ىلا فراعملاو فئاطللا
 تاولصلا لضفا نم عبراهلوابللقن هئمو راونالا بزح هيزح ة|مح نم ىهف ةيناثلا ةالصلا اما

- 

: 

 هن رح ينىركلا د نع ن دباعلا نز دمحم يدبسل نوعسلاو هِسائلا ةالصلا

 | لالل اذا ضال و تاَومسلأ عيوب موكب أ 3 مح دان 2-27

 ةلراونا» مظعألا كلوش رو © م كسلا كس 3 كين ىلع مِكَسَو لص مركإلاد|
 ا ه نييسبل أ دفع ةعسإوهيننلا كيتو م عيبقألا لَوِسَو هرعيرتلا ١

 ا ولو 0 رتادوُجْولا حاو'را قنا 1 ”كيافْصاَو ”كيالؤا ةلَقَوإ
 سا” # م

 | نال هاَدَباَو ةلّزأ َكنَع كب قطرانأ هر تايلَجت راو شوقنل“ ا رارش لأ

 ه يانا" كات رقت هاد و قار 0 8 ىنبأ ىذلأ ”كتحح

 |'ل دمحم م ةتدمحو كد نم دم « ىَرشاَو حآل ىرلأ كرارشأ قثأ قبو
 و 9 وجون نول مج

 راصب | ىترم هيا "نمت ه ُةنرَخ و ةسفطصا هل ةلدضو كا ٠ ءداسل يذأأ

 لأ يح نم. كيفي ه قآل المر الو طع ار دي آل هشاقو  قبشا
 م

 ع نجا م 2 2 م2 2_ر م أ . 7 ىلإ كوصا سر

 ىرالأ ه كياي رب ةلثح لع كتناَما ظفحل َتْنآ كرات و © كياقواخت ةق اك لع
 00 سب س5 ّ ّّ ظ 9 ٠



 هةيياف_
 وو 0 وك

 م د جدخ س

 ب .٠
 م - --_ ل روع

 ) سمشو © ةلاس رلاو هويبلأ امرأ د ه كلَ كلش ديل اوه كالا ك
 سا يأ --

 هه دصن ىلع كءاسنن ١ "نم قاشملا َنِدَخآ ٠م ةالللاو كب ة"يلا ورا
 1 رات راو ص ست رو ص 3 - 3 ا سه ىلا اعل سس ا هاه 2 ءء ى- 1

 ٍ هب المو# هرادص تح رش نم# هنم ال ةنساو هر رفو كل دب مسالك رف اوه عنو

 ْ ه انا رفخغو ةمحر ,هنل دب آو © نرهظ ضقت أ ىزإ 18 هر: تعضو و م ًاناعإ و ب مح

 دسك فل اه آلا ليئسكق ة«ووبل ابار ضهور مس زوق

 يل "در م ب ماو 5< و سعوا سن“ سلا موس

 ل هك كل لخاطر ل دا ذأ ل « يم

 0س
 7 هلا

 2 نيعأل اي َكِئاَنَو كياطع "نمر صحن كييحت ه5 رثشَو كح دم

 نتايه ” مما 0 ب

 تم نم © رشم بلق ىتح طخ الو تمس ند
 ةماو

 1 #8 لام ركحأل أ هلال عومت هَ نين ا كاس 0 رس 1 « رعلاَو ةعمسنإ أَو كت ' 02 8

 ل يلح سا مص ام

 ١ نيلس رمل ىلع مالَسو نوفصي امج 2 راك ناحعيس # نععت ان و هقول

 واللا

 1 درا
 ماوصل © مح 2

 قرا !نم تاردام رك نم © ”نيضرأل أَو 3 ثان ومس ناكس و كش م ةلمح و ؟

 ظ لست اس مق“ و عطت و ع ”فيهللا : ةسغن م "فضلا 62 ترد قل 1

 [دنع ادن نآوه كندي نعب لل ذَ "نم : همن ه كلغ راجت
 2 + مياقلآ» مسالا يلدا شرع » كللخو كيسسحو كوش وأ

 ”3 سونام

 مس اسر

 ؤ امالسو ةالص < ”كنامعو ه)و امس أ ثدحا نمو تن 1ُتبَح نم الع سو لصف

 © ماختل امنيا روَو»ماظملا هوم ماركل أدل لع وو كنا ريو كن اه اميخاَوت

 هلبق روك دما ريكسحلا ىركلا دمج نب نيدباعلا نيز دمحم ىدمسأ نانالصلا ناتاه «

 ميانضومب اقعاو هفالسا نعوهنع هلا ىضر اي والا رباكأ نم وه .وتاقامس وهيب زحيفامركذ ]

 تاجا راَوْنَاب راتثشأ نم ه مكرالا عدب الا ماقملا ريف ”كنع ةفالفلا
 ير ك8 001 0. مه "1 ْ ص د ما

 : ممل هدوهع ةسايرلا تانيسللا راو د ىلع راَدتْساَو + هدوخحو هسادمصلا
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 تل ىدبسل نوعبلاو ةعبارلا ةالصلا

 ةكلن الَصَو ”كيالس ث من ثوم لِس'ث نأ هكل اسأ بح اي بيرق لوما

 2000 ه كن امو لغم ددسع كت اَحنت تاسن بويه ت

 رجم لجو و كتاموْسعَم ٍلضف ! ىلَع + كناومس 32 و كضارا «لمو ه2 1

 [ققحتلا ملقخ آو » كلاس كلن. انآ 0 _
 ظ ٠[ ناَغآلا نوع ناناو# ناَسنإ الآ عاوت فآ رشآ « كنتاذ تادَساَعُم قياكدب | '
 مدلألا مير لونك 18 ن ندع دلو ةّضصالخ ةضلاخ نم ملحتسمل او |

9 

 نع

 ص سا 9 يتخصص

 ٍْآ كلف دات يأ دمحم 2 ه ءايلآلل 0 ءاسينالا هب تمتح نم

 8 اًيَبآ فصْصُتلا أتم تايلْستَو 5 تاَولَض» قل ٠ ٠ انآ قد داع 06

 أعور هّيرط ان حو نيلفافغل "1 بو نيا و مك نحو 520

 | هندي الو نيحاشلاو اَلؤآل اونيلماعل اءاململ "أوو نيبال أو هم 2

 10 نيم امل ١ بردي ةمكللاو نيس أقع مالو زم وي زااسإلا ة فب "ما نمو

 |املقتت ونيصخلا نصحلا هيزح ىف اهركذىراصتالا دمحا نب ىلع يدسل ةالصلا هذه

 قولخلا ةعلس يب ىدسلنوعسلاو ةسماقشا ءالاصلا

 ”تر*ةين اضصسسمسا ام 2 0 مس , رو

 ]© امهلس امو ضرالا آو تالا رون ىلع لنوع نا ملل كلاسن

 قطصمل أ" د نوثلل أ «اماوع انو توكحلل أو كال أ رارشأ يا

 نيرادبا ةداعس +
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 ماو لماك» ىلا بو 7و هيلا لج رهط« يتلا نم

 دس «ابنمل | كلوس رو » جمل ا كبي «ةئاَلآَو نادل ف وشر

 نال سح نع ص 6ص ه7

 هبأي اثم اتت ناو « اهم رس ةئلح دع ِدوُمْحَاَو ه اًدبآ لردسحع من ل سَ
 م 9.

 ١ لع نست ولم نأ كنتو ها دخل نوجا دملأ قرط ىلا دج ب رح اب

 | «ةحاكنإلا تالا ديمونا هةلعلا قئاقحلا وم"

 اء ةبارمتنل ١ أ ةنكلا ةئيدطلا رَماوَجَو ه :اوكحآلا رحاورآلا حورو

 82 آو « ءاولأأ لاحم قالا توسان رق » ينل أ توغل أره

 هن اي نم انين نآو « ىوحامو أَ م ما اهي الس ٠ .الآلا
 م

05 

 : م ” ا سار اف ساكسم

 ظ مغ ويا» اه نامزآل اا لهواة

 ٠ ةققحم ملعأ# ,زاف يل أ ين ا رعي بطاتْمأَو هزنآ لان أ

 اال لماع نانثآل أو روغشلا رم ىلع « ناو الأ نم نوي امو

 | لوي ' نه نامل و سنالل راضقل ا | لست ةعافش ٍصوُصخملا 8 نَخ رلأ هع أ

 الت رضى ا هناب نم الخد نأ و8 نا الو بوأل يللا نم م13

 ْ رولا ضيفم و« ماو اَنْرآل ١ دع 0 يسوم 'نآ 200000 .نمح ر اي م

 ع .حاتنآلأ يبا ورضع ىواع هللا اق رطملا نيدضك ل

 | حقل اول لماح 6 حابس ايف اكس رون لتتم حالا أ مؤ يو|

 هناك "نم اند نادهرالقلاور رخو رئوكلاب صوصحللا © حان أ نم

 هلا فارشن "نمت ىلت يلَسُتَو ص 0

 هناَتقشَأَ رفكلاَو كريتلاو ةكفلأ لها ممقو * ناكم الاون

 نود دومحللا ماقملا ايدوماوملاو« نآلغالأَو ريل 5 لما يب

 هسدقل ا ةرضمل لومحللا هس ألا او | ليات نآجلاو سنإلا نم مانآلا

3 



 رك "0
 تب ةمي أ ةلرغلا ةَجْردلأو ةليضفلاَو ةيسول ا رتآ ملا« نّلا نم

 ا مد نم اينو ةساو نذر و ةنادغو ىرتملا دول اقل
 نم ص ص

 5 ناسا كيكو كم لي : رْضَح ىل ! هيا ' نم اَنَخْدَُأَواَنَب 1اَعدَسب ا ظ

 .! نم ىعو اسهتسخل ةقرفم هز اهو يقولخلا ةعلس ىلا ىدبسل ةالصلا هده

 ظ هارت اك ةإضافلا تاولصلا

 هللا وغ وعدملا ري ىدمسل نوعسلاو ةسدانسلا ةالاصلا

 س1 و مسأَو حتواو هسعو سلخ نع ىلع قمن اق مهل كأننا

 | لاقل 10 و ماَرْخالأَو عاتب ال كيَح 'نم_ جاري رول ب هارلاوأإ

 الس كلذ" عومجلاو "كيو ادهن كقلخ دمع و ةكرئادخا
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 هينا 52 أو ةيفارملا حاولا مي يف شع هن ةصاخت هسا

 لب كلذ ل الو ببني اهاصقنأ نكح هلك الص ةملدلاو ةلفتأأ

 |هعناوكأ نا زخو هعماوتلتا تايئألا باتا ولآ لعوآلت 'لحشت

 ىف نامئالأ مالسلاو ةالصلاو نيملاعل ١ ا هِي دامت اريئك" اميل لَو

 هروُلل أ كرون# دودو اردت عمو روشة رنتح عاق لع « دوج

 ماوي كلوو ”سانلأ هل عومجت مون كرد » دولا ملأ ىف كقفأ ءايضرو
 هلا هدولاو دجاولا أ لها باح هلاَلَع ودول أد شرت دست دوُهشَم

 نيت دبر هل ةنتلشأو نك ثمل 1 "نم انآ امو أ َحْبسو 'مَْنلَح ننعَجأَو 1
 ) بزح ب زح اهب مخ ىلوالا هللا توغوعدل ادم ىديسل نينالص نم ةعومجج ةالصلا ءذه
 املقنامبسم و ىموصخملا هب زحابم متْخ لا ناعادلامالسلاو ةالصلاو احلواو ةساثاوديالاو لزالا

 ىعرسملا ىس وم نب دمحا سايسلا ىلا ىدنسل نوعسلاو ةعباسلا ةالصلا



 نمل أ ىلع ىلع ليغآَو 20 + رويدا لص يأ «تيدهاشلا عت

 [كتنكا موريس قدم -حماطل أ رولا وه خْذالا دخت أوو عاتلا|

 | مم 38 توملآ ءاحومتو رسل فلا كالدلا لاو .زمل أ مموج ءاخاوأا
 8ك مسح تح

 نئعو ةيفآ ولا نا إ نونو ةفملأ فاطلالا مآلَو ةيادحلا لاَدو * توكل

 ءاطو ةب'رعل ١ فاقو#ق داحس نيسرو دان 1 اء و« ةياتكلا فاكو#ةئانمل ١ ظ
 ص يم 3

 همم

 « زيزتل | هملع يماَوَج هلا تو ةمصعل أ داضو م رفا ١ ءاعَو ةلئلسلا

 هك الج َةَمِلعَس ةنيمإهل أكلت الص# زب رحت زر ح ىف 'مهب نيلأ حبا نم دباحنآوأ
 ال ٌكِكَلم ماودي "ةمَو ء كلا ور مظَعي ةقاكللا هكدا لالع قر

 اقيلبو ”لضتو قولت الص اهل ءاضقت أ آل كِصْفر ومس "ياما اهنا
 امزادق رد الو اتينك عليا لهآ ان كن كيت _ ملفَعَو كمر خت
 ا لس لأ ال وه مهرَدَك .مظغو متو رض رخل ىنشنام|

 ءاع اندوُحُو بوند ا وعمل :و«راستخالا ضراوع وُسراوحخ

 اق يف عا انيس و« ارق لق جالو ل
 ع سل

 رهام
 اه 0 م راق لالأ بن ب ان رشن ١ 0 كَ ِرَخآ 1

 ا و .”قئاقد . هك انت يحال رحاب نيج
 0 تارهازلا تاتسّبلا هلا اب ايو © رذورْخللآ كملع نياَرَح رب ىف اجا

 سطو مالظ انَع بِعدَن ب "نأ هٍنوُسلآل ري نع ع نال ره 0
 ٠ «ربأ هاا موا معا س َْس ٠ ا وترسم < هر هو 2 75

 ىلص دم ان دبس لاذ تامص للخ نم انو 7 'ََوهِدْجَول أ سنأ روشر# دقتلا |
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 | قيحرب | عا هتك رفع اوتماتيك و«ةلآلمأ ر رونا د هع هلأ

 |ًنسبفَ ابيرحو ايي نس دبع ىلع كم ملام ولاَسرلأ باتو مشسلا
 ! ىعَر بق © محْغآو حرصق لك لع رهأ ةئماو6 ع وكلا لقلب. ثوعبل ! ١

 |دئام م نوتكللا باتكلا يف بط احل" هني 1 ميا ةطقنو نيسيبتلا

 ا

 « ملظَع قا لعل إم ظ

 ًآضيا هل نوغسلاو ةئمانلا الصلا

 اسأل يأ «خجْناو حلفأَو و لس ا نع جسر م نس

 |« تايحتلاو نامل أ لزن زجاوم تاركملا ”لضمآ « حجنرأو رفذأو «خياأو لدَو

 أ ةقلطو مه َةّيئاَدْحوْلأ بس . قكف ٍرمَحم اند ةكلوسشرو كيب َو لدغ ىلعأ

 | سورغو هةيادتشلا قئاقللا رمق وجْحَيَو ديالا رار رشا سس ينص او <

 | مل كلوش نوما هنو ار كل ناو« نونخت كد

 مكي رتل او هاو لو لكروت « ةيخ لأ تارت أ ةرضخلا
 | لو لك لفع ركوج هرميلتل ا زب زعلأ يذق كذ هدهد 2

 |ىف رمان دس ليسن قع لص ملأ« محرر رجر "نمر الو ق ماس ءامضاو ظ
 : سا« م لا هل ”سل سا اص رسل تي يب ا لدمه < 42ه .٠ رت لا اس ص مح جس هرم

 ْ تا وذلا ىف ماد ىلع -9 لص لضف لبا ملل © « لست درب هديل ىلعد و ءامسب -ال 1

 ساس صرح سالو

 آه ءاسآلأيف همسل ىلعَو © "لسن أ قاد ”ةقئار ه كسادق ري رسل ةس داق

 ا مَكْئآلاَو "كيامعس ةطونم ر ٍداَسْحالا اف ءركسج لوم لئن و كاف مو 6 وم
 25م ع

 م

 1 حادزالاف هحور لو وو ,ناقريل او نقيل اوزيل ةكو رم بواقل أ ىف هلك عَ ظ
 [زوتلاب ةقمم روثقلا يف [ يرق لَعَوم ناو الو يفوت : سلو سك معمم مدعأ
 ٠| نا الاأو نك اوررضقأ | هاعداَدَع ا ”معاضتت ةالَص« ناوضْرلََو لول أَو

 ل ل

 اه دما الوآمل َهياَعال» ناتمالاَو ع ركل "و دولاب هادا شا فاقت و )

 |هناصفل و روت ثول نع رتل نلت ١ ًالض» نامزاأَو ناكل ا نع طر



 هزاتحآي ةماقل ١ موب ل دنع برق أ دمفملا هل ناد

 ماخذ وزاتلا هس زا و د داس ل قاد قرط رح رب اصم :

 قحسلاب هيلا اعلا يوصي يع الع » ةداشأوأ]
 اسال ا

 لكل 1 تسبق يون أبيع : لت ىف انمإ يقل ووو آلا اهب نيت ه قش وأ
 0ث 7

 جك يع دوج رهف عواتم ب اياك لق » يق! قل فروخ لا ع
 مركأ يام بَرآ# اولا 01 ثك هدبتب لح :ينغأ قيد نافل أف

 ثنا الا هلا آل «نيحارلأ محراب ضزال او تاو عير رباه نييك الأ

 كِلْضْف انين * نا. ميلجمل 1 كلضف نم. كلل ات« نيل اظل نم .دنك يف لتعم

 َئ "لع كمكعور تازاقإ قدي ه يح قرأ مو أ اولا رمت ئ
 ةمح لأ ةرشخأ نم "كم لب اًنصصحتَو ( ايظَع يلع لآ لضق ناكو سس :

 نيا حفلاو بب رمل رخل جانا ةيوجلا ةماكل ا هةشيلاو كاملا

 مل ثلا 1مولأ 3 أ) باطخ ت تالقي ت احمل: 2 ' دال بها ولا و

 مفرأ نه او 7 م انس مالشإلا 6 | تيكر و تمن | لع َتْمَمْنآَو كس

 هىركلا سلا ربت ارم «لَجأَو « سأل دكا رفرت لغارع 0

 دم التساوي هذآ وأ ننس وف باقم اقم ين « ىف 3 هلل 1 ىالخأل !لمك وأ

 ءامل أوو مظعل أ موكل ذب ه ىتطامو ”رصبل ا خادم تاب صوفختا
 ظ هلع لس يلو كل أَنَا اق ا هي لسا و ءرمستلا|

 | كيكَح قبو » يَ آلا كملع طيف كمالصو كن الَس 'لَسَو دخت هلا لعد
 «ةرابمل أ اهتم لوول !اهرصحت الوودعل ا اهطيضي.ال © ةالص# ىلا 1 ا

 « لوُحفلأ دارفأ ىلع « ضن ال ١ هظحم اهنرجت ٍ ملط « ةاراَسإل أ اهي وت الو
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 سد
 ركس 1
 «عاربجح و شهد انه لوقتل أ ىوَد لَعم سدآل دنس مرو عملو هر وتس



 وحدو

 تال يلج ىلحت ه رعْزآلا روثلأ رمح ًانعفَشَو نبدي " ايو ادا
١ 

 «٠ تومماللأ رئارس سه ديد حول تافيقلا قات يفه ري خلا

 رك ولو هر ملظتل ا رشق( يف هلع ل خ أ هرتوُرج لا راوآ رقراشًم وف

 محيارلا , نمر للأمل ًايبنتو ًاييظعت و يكف وأ انين ه مكتملا
 سال

 تسلمت متثوك ”رخلت اوكي" نس 6م دقت اَم هل هلل ”كل يعل نيم اًحنف كل اخت 3 .
2 

 ع

 ارب رح ١ رصن هدأ ل رمنسو ًايقتنم اطارص "كب دنت و كذَعَأ

 ًاضيا هل نوعسلاو ةعساتلا ةالصلا 01
 ًّ 8 * وه ر هراو ا ١ اع د« ىلا يد 6م 7 ب ّ

 اوله دين دَحاَني قا رفن 00 هش هنكن ل ب نثر رلرل

 اهتْسو الإ ان أ ثلكيتأل هيمن[ كيك ]و اني ر كت فع اننا وانغ
 كَ ةاطخل وآنس 'نا انانخاؤت ال انير ثيستك 11م اهلَعَو تسكت ابل
 ظ الاماَتنمحت هلو نب ر نلف نم نزلا لت ةَلَخ م ارضا انملع 'لمحت الوأ|

 ماوقل أ لع انرصناف انآلاوم تن انحرأو ال رفغأو انع فغاو هب آنآ ةقاذط
 ارم ةعاضبب كيو ثشلأ آنلغآو انس يزعل امينا آب ”نب] هنيرفإ كل |
 راى وهم نقر داعين ًاشلع قادت و و ليكل أ آنآ فرأت

 ١ يل أ هاديستر دأب قكسحو هلك ندا ىلع هاريظمل قلل نيرو ىدفاب' هلوشرأ]

 وانس لص ؟ميغ زج از* أوتو مي واف أوي

 ءامع كلف لإ ه تان نطاب نكح قف "نم و ن الزكي امالسو ةالَّص كمالَسإ
 ىلإ ه "نفر راغل أ ىهسْل ةراديس' نم نابت 'رثو» تاقفضلأو ءاسآل ا ياذنمإ

 كيتو ربع دمحم انِدَْو الوم قع هنيملا رولأ لالج زكارتأ
 قَحَو نيف, ”ريقلأ هامل رات ناو ننال رادتفلا نيتي لع كل وُسَرَو

 8. ةهمف

 ”نمر عارم ا وأوأ ري السجل را ىف تان ىلا ف نيم. ملا ءاسالا نتن



 «دىجا
 ظ دو كة ش 0

 | 7س 1ك :امظَع هت اح لوف 1و

 ذإ نيم وللا كه انآ نم اقل ه نيم ريرَع ناشي ريل اى

 1 ١ مطلعنو كتر و منإل مهيلع وانت ' ميقت ١ 'س ًالوُسَر ميفإ
 كبارا لست لضفا لعِجأ كيللأ « ( نيبمأ لالضْول "لبق 'نم اوناك نو ةَنْكَملَأَو

 ٍإ ريتك أر و * كي امحت قا زاو * كب ؟ كس ىلا 1و كم الَسقْوَاَوآ

 | تالاعل 1 تاسلجت طبهم ه ىبنألا ٍرَوْنالا لامكَل او ه لغآلا لس
 : فئاذتلب فيلا 1« هل ةللأو 50 اهلا ماما جت مقا يالا

١ 7> 
 نعل

 ع

- 
 - م

| 70 2 ! 

 ل فئرأ مولا أ مرراكم لئاصف لئن اهَنإ

 د َتاوَلَص © محرر فور نيم ولأ يلع نصب رح 2س معالم لع رع كيما
 «س ادع

 | الوم ىلع هن اوضَِو هرم حنو هنا رو هنآ يو همحرَو همالسوأل

 - اس نصا نع ا _مطعلا َشَأ تع رعب زيزعل أ نط الأ يماظلا رخآلا لوألا رمت ِدْسَو

 در دخلا رماح دومسحمل ا للا َن احس تاحب ب سونقل'ا هلل 6-2 ظ اك - م2 2 همم

 لق ©
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 رمد رفات 7 لآ راع .يناد * مل أ مس هلأ الإ لإ ال ديح اوس ينادح ولا(

 وُجاوْلا ةرطعم راونال أ ةعطاس ْدْنلَأ ب < 9م أب الإ 2ك الو "لاوع آل
 1 دوش ادت هزع دخلا دل: ئلأو هى دقتألا بل ال ايوا جاوي

 دما الو «ةاهتن آل 9 هياغآل (نوكف نأ هل لوقب“ نااثش داراأَذ امام ااملرإ
 قويت

 ' آل دنع ىلَع «لَسَو برأي لَصَو كماود هلع تيس آ َكَتالص ءاضمنا ًالواهلإ

 | ىدلا عاملا ن نيماآلا نيه نمل رمح اًندْس كلو شرو كيسا
 1-7 سار ةرس >2

مل أ دئاقو نيني ولأ يقاديم تسكر ةنيكاقل أ وسخر نيب
 | هلع نيلححم ا ر

 | نعنلَج ةذلس رع آلات او« لتغالاب مثالا و يتلا ةدمغو «قللأ|

اتت آل ىل ١ هماتلأ كن الص ه دط او لرالا نع كلامو هدتلاو رصملا
 | ى

 وجاب دوج .م ركل مو دوج قي اهم ا الى لأ كلم اودي موا

 5 تاك اخت هروانصلا سوانتو جوال نم هب اسلم ايست مسرور



 ص 7

 كح
 د 0 ا ممم ملل

 ها
 5200 هر افقد ال يطأ كر زوتلع اتوا مَع دو ا

٠١ 2 

 ميشو ارت در , احنمتو * ركز "كل انففرو تاجكرذ تاحرتلا

 يأ راب ةكسحرمب  اكرابث# مينعل أ لعل هب الإ وق الو لاوَحأل نكس

 انا رنطصتب هع راك اريدك عر دق رى لك ىلع وهو كلل امد

فات هيكل أ 'لضفل 1 وه كِذ نواب
 ااانسثرإو و ءابف نؤاشيام مهل دير 

 هدول أني عيلمو ةيالولا رس ندفموو ويلا هَ رجس رمت هلا لعوه دب زمأ

 ظ هباصحاو  ةملظعل ادق الخأ قئاَقَحب َنيِققسل © ةمئيممل أ همر اكم ءامن بحس

 روم عيوش

 : ءالَس» ىف رق مق رمق روش ندم هال ا ءاديمالا حاصسعَش ءاش

 2 دير أ لأ سوس مت اجت لغأ اميلي ناخب امالَسَو

 تو ةييرازلا مضت مآ زقاق ضل ل وطفل ني

 نيكش رانا مكابي «اوتسإلا شرع "ق وف * ىوضقل ا ةناملاو« الل

- 

 ١ هلل اسسآ © دوا محا راي طسابأ هلل اي بر نام ا "نيكم ١ انس” ل ا كلناأ

 م
 0 0 م

 1 دوج بوند د فانك نم انمار رع 'لقأ « دوما جوت ملأ ا فطاتمتا

 | ني يطول مافي تلو بو رو اكو لشرب تل
 ١" لّصَول 1و قاب رلأ بارق اب انفجت او © يل هالة ليتل ثادَحأ]

 هب +” رضي ىّرأ تن دب منسي ىزاَ همس تنلكف تح تبَح' أ ٌىَح ةتليفطم نمك |

 ًاتاغأو اهب ىينب ينك لج رتو اتي نعلم يل هلت وب قى نا
 | كلداسل_ تذدغ أ امم ثم لق لع -لقخ ال و "تمس ناذأ الو تأز نْح الام

 قثألاو ىذا ىوتسشلا ىف ةماقشإلا ىلوأ« نسيج أ خلا ه نيش

 لسمو كاأنت ان! 5 يلا معلا ميسا كنا تنإانم لس انب ر هني"
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 بيل وهل كيلر دن او كني ءوديَو لآ كبح يخول ع دن

 ص

 ةَتْمَمتاَمالَسَم ةَالَص يَ تو هلا لَعَو هلع ل لحل نأ توني ىذل
 اق عا م 7#

 َتاتبَط احم دات بلا .ملاع ىف كدنع هلل تارتاششأ اع مولا امي

 ةلييقل او ةلسولأ ربو و لاب "لع مار خحأ الو "بح قلَخ افْكَخاَم دك وع 25

 م هع قا

 دعو ىزْلأ دوم أ اقل هبا ةمسف لا هجردلاو ّكغالاَف رغلأو

 عب وَ ظيفحات فاك فلاب رباب هلآ نيملاعلا ' برأ نيمار ح

 روت نمر ةصيلا يأمن كيو رون كأن متل غبت و ءاتقلا

 هنادي انماَو ديس نآ هلم انى -ْمَسو هلع أ ل تح انتل

 َلدَبَنتَو ه كيكحي ةف ةق شما هناقصب_ اَنناَنِص ققحت و هكل الخ ةعدقللا

 ةييطلا هنآ انك ع( اضاوع نوكف« تلا كي ةسملا هق آلخاب انف الخأ

 حارس انل يقل يف شت نآو هايضركا اي ولأ نب َتوُمَتَو  ةقّنلأ

1 

 ا _ي_ 2 52

 م هن رمز ىف نم ان رشم ناو 8 ةححَو اياه رثو هد ءاقلل أ دْنعَو » ةحبحَو اربت

 ني عني مهو ةنماوتا ناو ناَعإ هني نيني رم هوْهَساحَو ول عم

 دود دوق لك إال 'رفغأو مرو ايا نو راو” يات م
 هللا لوس د دمحم هاد ملل لخآ هادعشأ ىلا علا زعل ١ بكس

 مع

 نوغتسم ادم امك ل ر مها مهني ءامحر راثكل أ لع ع لج.

 ةاَرول اف ملم كد وجت أ نمر مههوُج وف 'مهايس اناوضر وش! نمالضق
 | هقروش لع ىوت وتباف طلغشساف هرز افا اطش جرخا عررك لج الأ يف' يلْتمَو

 تآطاشلا اوأ يتولون يرث فآ دو رانك م ليست | :عاررلا بحي

 ىلع مالسو نومصت ابحت ةرمْلأ بر كبر ناحيش ه ًايظع رج 0 *َرفْغَم مهنم ظ
 ت سس همس سب وص

 هني اعل ١ بره دم و نيلسارملا

 دحأ سالا يبا خشلل اهنالاقو ءافنخلا كلاسم ىف اهركذ ثالتلا تاولصلا هذه



 ؟::و
 لش بلاطلا ةلمسو ىلوالا مسأو هناكربب هللا امش ىرداقلا ىثوصلا ىعرممملا ىسومناا

 هللا لص محرلا ف ّورلا مركلا ىلا ىلع ةالصلاو فراعملا لصحتل فراملاةفحنو بلاطملا 2

 ىلع مالسلاو ةالسلا ىف ةمفولا بهاوملاو ةيسدقلا تاحوتنلا ةِساثلا مساو ٠ لسو هلع

 ةاللصلا ب ربعالا توقاسلاو روبالا ردلا ةئلاثلا مساو ملسو هيلع هللا ىلص ةيربلا ريخت دمج اندسأ

 ظ روك ذملا ساسلا يبا خسشلل قبسو © ملسو هملع هللا بص ىه زالا هللا رون دنع ان دس ىلع مالسلاو

 عباطلا ابس دقو باتكلا اذه نم نوسُمخلاو ةسداسلاو نوسملاو ةسساخلا اهو ناثالصأل
 كا ذيف سأأب الوانه اهانتبناف مدقنام عبط د مسالا اهركذس زفامهعم تاولصلا هذه تابثا نعأأ

 نونا ةالصلا
 ظ هس صاع مر « ل لس يس لا ع

 مولا |ثادحا دئتعأ هتاداَرإل ارا م وهي تاداَ أ دس لع لص مهلا

 نطل 1 رول أَو انتل ريلآ © تاداعسلآَو رمتلاب ديول أو » تاما كَل
 ةطغألا لاققا | حاتم وه ىرتأ لمآ جام هرتار تتم ا عين يملا ظ

 م” سى ” سر#ل .” ثم

 هلاسرلاو هولا 0 محد نمو دوُجاولا ور دام الأ يف كوالا« تايلالا

 ٍرِهاَس لكل عفا تاومسلآَو ضرالا لمملا اشو ه تآاسلا نبع رونأ

 محورأو يفيرشلا همسجم . اعرشأ ىذا« تالآاكلآَو دهان ةرْضَح

 لشكل روثل ا هتاحتل هنا 1و هير ةبطاخو 9 تاَماَقَلا ظ كا لاهل" سلا

 لم »نا امل 1مم وبل از رضحيو يدوب "لامك عاقل رمال امي أ جار يي
 ىلا ىدتخأ مي ىدتق نم نبذل ا دءاحح اولا ل و هلع لَ كَ

 |داَسَو نأ

 ضر 51 لمآ امِدَدَع رمح غلبت اال امآلسو ءآلسَص « تبادل لها "نم
 بيبا رمح .ملغآلا دَسلأ لعلب "ِلَسَو رلَص مق ه تاوَملاَو
 أع ءاروب قل ىلإ قياسا ٍنيمآلا قاصلا محرلأ فور ربلأ عيفتلا

 مهتم دعس نمو # قي نم و كقلَح نم ىَم "نم ددغ# «“ رويل ماعل أىل حلاو
 هيلو هاهنا أ الواح هام آل ة الس دتحلاب طظحتو «دتل أ[ قرثتس السوق شا نمو

 ١ ل ١ 9 ١

 [كيافس "ةقآب كماودب ن5 السلس يالا أ الواحل دم 6



46 ِ  

 |« "كاد ىلع . هللا دخلا م كل دكح هو دل لعد ”كملع نو اهل هن .

 نيمللملا1و ىرما يف لصتحلا كيل َنَحبْدآب ر حو
 ا

 نونالاو ةيداحخلا ةالصلا

 ا وكي اَم ٌَددَعَو ناك ام ددَع +« ملأ قلخ لضف ١ دسم ان دش ىلع لص هللا

 اهلسرو ماكين 1و هتك المو هم الَسَو ورشا تاَولَص هيّثأ_رعىف ناك وُهاَم َدَدَعَو ش ىو مر - سا 4

 ١ هى 9 ا لضفأ ميلعَو لع هو ملا ىلَعَو دمي محم ان رس 1ع ها عا <. هش" ع

 لسع و 3

 تل رثا ص را سوم هر ل هَ م ص صم

 ملا لوسر بامحسا نع هللا ىضَرَو ساو احا وهلا لعو ىعال اىنل !"كلوصرو

 ا دم

 فاعضاو كِل ذ فمْضَو للا كلم ماَودبر ةماد ةالص هللأ_لع ىف اَمَددَع نيعمح

 ْ د فاعضأ
 ني |

 3 سو هيختو هلا كَعَو ديت اند لع لص
 - م

 و, ىلإ اًجذلأ لَآ 'نم ض'رألا ٍلْهآَو تاوملا

 ظ َنيلَصمل ا ةالَص ”لبطفَتَو مودَتَو دب ةالص مف امضأ و فاعض
 ص لها نم هلغ ىلص

 07 'مهفاكضا و هم انقل

 نوناملاو ةيناثثا ةالصلا

 دال ِدسَو «نبرِخآل ا دس ديس و "نإ وآل دست رمح ان دهس لع لص لص مهلا ١

 * يفك املأ + نيالا ديتوه ندا أَو دكار ديار

 ٍراثال ١ دس © نيل او نيب ملأ سو «نيعاشلاو نيمئاَقل ١ يس
- 

 ؤ فاقلخ رس وو نيب "راو زكا سوه نيلع'رثكأ ووايد: أل ارتوم نيقكأو

 مراَضاَو وعاضشأو هجاوزأو هءابنأو هل لَو هلع سو هللا لص © نيا

 نين نذأو © نيقس نيَع ْتَلَصن امتي لاذ



 «عاطا

 نواملاو هيلاملا ةالاصلا ظ

 ل عر .سافعر ©ه ةهرانأ هجر هي 7-5 قام م *< 12 "لَم نأ

 يهتلم و نازيل | «لم ملسو همس و هلا ىلعَو دمحم رايس ىلع لَص مهلا

 شررملا هنو سيلا دَدَعَواًضرلأ اتألم رمل

 نوناّلاَو ؛عبارلا ًءالصلا

 < هم 2. سد تك م ىلا” ١١ ع ص هه  ©ثص ”ساه ير

 ٍبلط "نم ىلق اهم ْنِ ةكرام ةنس ةاللص دمج اندس ىلع لص مهللا

 0” ل يس َِ 0 8 تيع س 1 ص م “َِ
 ناك ام د دع *نإب | 0 200 قدرا

 نوت ةساخلا ةالاصلا

 ظ نرسل سو ٌلصواف "حاف “رح نآ' رف أ د دع دم يصل مسوس ملل

 اقفل الكدر ان دبس لع لسو ل صْواَفل اهل أ ف'رخ لك دع دمحم |

 نوناملاو ةسداسلا ةزاصلا

 ”يلسو لص مهلا » عبس تاومنلأ لم رمح انردبت ىلع تورس“ ملأ

 هلم دمحم ينس ىلع ملت لص م مابسلا نيض رآل, لم محم انيس لعأ

 ملأ » كباتكح ىتخ آم درع رمح اندست ىلع مْلَسَو لس للا امهم

 هلا ىلعو بألا ىنلأ كلوسَر و تلْييَ دبع ريم آنٍدبَس لع 0 ٠

 افلا د طولا زج علقو زكا لأ

 | هم هضصر ى© دع هنت 95-5 سرا. ّ ٌْ ها

 ىرآوا او ىريل او ىرتلا دَدَع هنو هلا لَعو دمحم ان دس ىلع مل و لَص مهللأ



 رو
ت ارز قررت رع 7720

 ْ رس يأ هزا

 | تو و لص للا هةر هر دع وبختو ولا ىلع و دم س ىلع ملص

 مل

 سيصل نه

9 6-2 لك دع هنو هلا ىلَعَو دمع اندَّس قع
 . 

 رورو ممم يللا ْ

 نوناملاو ةئماثلا ةالصلا

 ( ق قالا ليج دي ىلع نيكل روث رتل هد ا

 2 هر مدعم
 س2

 يحال شا اب كم .. . 1 راو وو اجو لع لأ

 ْن وناملا و ةمساتلا ءاللصلا

 مَع ردت ىلع لص مهل هروب ةقحال ةالص دمحم اوس لَ دل
 ؤ

هوروأ دعو تا ةنو رقم
لص دمحم اند قعلس هلآ 

 ' مل ةراونم ال

 م «ر“

الص دست انيس لع لص مهلا. روم لمخإ
 ةجوم مردصل ه ها داعم 

 ف

ص» ال | ةالاوءاسبلا الآن مون اًوخا رميح ع لّصو# مرور
 . هءروهطورولا ادب ةالَ

 0 ةخص ىفلاقودحال اهني ملو افنحلا كلاسم يف ىنالطسقلا اعركذ رشعلا تاولصلا هذه

 ركذو ' نيم اصلا ضعب اهركذاه رخآ ىلا عيسلات ا ومسلا» لم دمج اندتس ىلع |سو لص مهلا

 اهرخا ىلا لمالا رولا دم انديس لع إسو لص مهللا ةغص ىقلاقو ةريتكح لئاضفاحلا

 نيحلاصلا ضعب هركذاكك ل برجدقو عزل لبستو دمرلل عقتن ةالصلا ءذه نا ىضعبر كد
 تس سمسا

 نوعاطلا عقدل عفس و هلحح يبا نءال نوعستلا ةالصلا

 2 0- د

 0 لال د تل جي

 عه تافالاولاوهالا نمر امم انسمصتعت السا امج لآ ىلعو دمع لص كببللا

 هتان رعب نما آن” رهطتو

 الصلا ةرثك نأ هريخا نمملاصلا نمالجر نا دوربل ييطخ نا نع هلحح يبا نا له

 و تاعجولوبقلاب كلذ تيقلتف ةلجح ىبا نا لان وعاطلا مف دن ملسو هملع هللا لص ىلاىلع

 لهنا را. | قنوعاطلا زك نيج نيم اصلا ضم ناقلة فيصلا دم ىلع لص مهللا لوقا نيح



 كلب ذ وعن ان مهلا ءاعدلا اذهب وعري نأ مرماف لام اهيا اكشو مانا ىف سو ميلع هلل لس ىتاىأر
 (انالب) ركا هفاربكا هللا ركا ها ادل ولا و لهالا ولالا و سفنلاىقءاللا ملتعو نوعالملاو نمطلا نم

 [ ( انالثز ريكا هفاربك هنا ربكأ هللا رغنت حاس وي ددع ريكا هفاريكا قا رك هللا رذحمو احن ام

 برمج وانتا همافانيف كبرت تعفش مهللأ ريكا هللا ربكآ هللا ريك فا اسوملا ودمج ىلع ىلصو

 نييحارلا محرا اي انس ون دي انكل هتاف ةثزقتم انما

 هلع هللا ىضر ىدششملا دلاخ خمشلا ىدمسس ةالصّنوعسفلاو ةيداا ةالضصلا

 نم يلا < صا سم ثا سس # س 2 سما نين < تع « . 7. تريل ”سدلا 2

 ءاوَذ و ءاد لك دعي دمحم اديس لآ ىلعَو رمحم انس ىلع لص مهلا
 اريثكص مهندَعَو هلع ملسو رايز
 ماشلا نيفدةي ديت قئاذَه رطلا دج ىدنقتلادلاخ خشلاىدمس هاي قراملانال و ةالصلامذح
 اهتءارش هنعهّللاىضررماهناونوعاطلاءفدل برج قاي رمذحمنالص نا اوركدهتعَشاىضرأ]

 ًاريثك ظفل ابراق رر كسي: ريخالا ةرملا يفونوعاطلا نمز ىف ةضيرق لكيعتءارمتاقنإ
 || لكب حصو لكلا و نيلسرملاو ءاسسنالا عسيمج ىلع ملسو لصو هلو متخمو نيترم
 نملاملا بر هل دلاونيمجا

 | كعو أل أىنلا كِلوسَرَوَكَنَو الرديع رحم انيس لع لس قلل

 ْ نحو رتقو لك ىف كءاذ ةَملظع رد ًايلتك ”ملَسَو هيختَو دل
 راتخحلا ىنارلع ًءالصلا ىف رارسالا زونكس هباتك ييبرغملا ىثوراملا هللا دمع تلا لاق

 | ضعب عم تركاذتق ةالص ىلا ةلامةلزنم اهلا العا دمقمتدجو ةنصلا هذه لضق حرش قأ
 | بدا هوسو روصق اده ىللاقف الص فا ةئامل زيع اهل لق هل تلخاهلصت قناوحالا

 | باوثلا نوكيف احل ةياهث ال ىلاعتو هلاحسس هلا تاذ ةمظعو كنار ةمظعر دش ابق لوقت كنالأ
 ها لما وكلا تاولصلانماهلاكشالوهتتسحتساو هل وقل تعجرف هكا ءان نا ىعانتي الابلعبترملا

 ”- 1 5 ى اوف
 ه2 ص 2م < هم هج ضررا ا ام ع ىو <<

 || ددع تاَوملأو نيضرآلا نزت ةالصرل] لو رس ص لع قس مق



 م

 ديجت ديم كن إ كلذ فاعضا و و مّلاَعل د كرا رف أ نها وج دعو هلملع ىنامأ

 اهلضف حرش ىفلاقو رارسالا زونك ىفاهركذأ
 1 لا ةظفح ىلا انخسش نعدم قا نم ىل لَه

عرجاو ريبكر ساهل ةالصلا هذه هصنام
ا اه-ءارقلهللا هقفو نمل مظ

 | ةالص فلا ةثاعابس ةدحاول

 نوعستلاو ةعبار ةالضلا

 50000 لصف آو هدوم فرش لع لص م ْ

 ْ قة 5 اللص كي : اقول هم ىلع لضتتلا | هل نمو هش تاذاس

 ىلعَوهْيَلَع لص مهل اه هَراَضنآَو م ءاَلْوآَوَتاَوْزآَو هَهْهَآ ةيعناو 82 ديال »
 1 اهتاكى نة الصت ه نيل بكن لم رمزا و © كي اسست آو كلسارت ل 2

 8 ني نص ىو رع ْ رث ه ص 2

 *« كيامسو كضْرا ٍلْهأ نم نيعطملا |
 ر# كصوص

 اهلئاضف ىبع علطا ل ينا ريغ لما وكلا تاولصلا نم اهنا لاقو رارسالا ز ونكى اه 3 0
 هأأرسفت أ اهردق 4 معو اهلرد ىلع دديو

 امل اج عوكل امكلا هيا 200 عَ رمح 21000006 لص مهل

 | نمهتدسق و ىئاسلا اتيض يدا ايتن رب قلاقورارسالازونكيفاه كد

 0 تلدعةدحاو ةرماهلاق نم لاق هنأ هع هللا ىضر ك ومس رلا ىلع يدسس نع ىو رهصنوهطخ ]و

لا نمءادفهل تناكوةالص فلا ةئامسمخ ل
 نعاشفو عاشاممو ٠ ساو هللا لضفو ران

 ]| فن رمشلا خيشلا

 ١ هيلع هللا لص قطصملاىارهناهلع هللا ضر وس رنباب ريبشلا ىلع نب دمحم هللا دبع نا ىنسحلا

 ةرشعباسلا ملس و هيلع هللا لص ى للا نعاضياححصو ةروكذملا: ةالصلاءذه هنقلو مودا ىف ماسر

 هنع دنا ىضرىسل ار هاط نب لع نبهللا دبعانال وم فراعلاخيشلالاف قالا ظ
 يف كحكش دف

ناك دقلاقف روكذملاددعلا نع وهنعهتلاسفمونلا !ىملسو هيلعهللا بص ى ناتي رف كلذءاي ور هرا
 ظ 

م تعمس«ضتئام ةمدقملا ٌةالاصلاهذه تحنرتم دمج طخ تب ؛ءأردق و ىئاصلاانخ مش لاق كلذ
 ن

 ةرشمباهم ةدحاولانا ل وه ينالدلا ركب يبا ندمت انال وم مالاعالا ةمئاخ مالسالا خيمش |" دبس

 هع للا ىضرىئانعوبلا دم ىديس د انسالا اش قدح دق وهن نهفاشو كلذ قدح الا



 4و
 ىلص نم ناو نالا ةرشعب ةدحاولا تلقان| الل لاقف كلز نع هل ًاسق ىفالا ةتسباهنمةدحاولا نا

 | هللا ىض رىتتدحلاعت هللا لضف نم ىبجعت دأ زف ةيدق ىهفةئامعبس اهب ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا ىلعأ

 1 ةرمافلا هدم و هللا ناحس نأ هب هللا عفناضيلا ينريبخاو # فلاو ننعي راودحاو ماعدب عقنو هنع ١

 ْ هدس هطخو كلذ لاق هللا همح رىلاعنلا نمح رلا دبع ىديس مامالا ريسفن ىف هلثم تيآروةيدف

 َ ىدسللا دبعوباظفاخلا همقفلا لثسو © ذك اعرفص لثأوا ى ركلا هللا دلع ندمت ىلاعت هللابص]

 | نب ىلع ندم يديس نع ةر وكذملاةالصلاب اوى دروام ىنسحلا نبطتسقلادمحانيدنع |
 ( مالا ناركدو افلا نيعس ةالصلا هذهنا ب جاف الدلا ركب اندم ىدس س ونوس ٠

 | قملسو هيلع هلا ىلص ىلا رصم ءاملع صعب ىا ًارفهريغادجو مو ثيدححلا اذه رخآىرقملا|
  «رارسألا زولك راعتهتت ن1 لماكسلا ىبناةداي زب نكل ىرقملا قدصلاقف هنعدلاسف مون ظ

 | فراملاح رمش نعت لقت نادعب تلقف ةالصلا« ذلة ]لج ةدءاف تاولصلا لضفا يباتك ىف تلناو

 | فرمثا نم اهناواضيا ةيلاكلاب ىمست اهلا ريدردلا دمحا ىدس تاولص ىلع ىواصلا |
 ا ثيدحلاماسا ةجرتف تيأر ةالص فلا ةلامب ليق وةالص فلا نيعبس ابهناو غسصلا |
 [هيصتامهنعاك اح ىلا عامشلادمحا نرلاس لابلجلا خمشلا كملاىرصللالاسزب هللا دع]

 ا دسلادرفلا انحش نعاهسو رانامسلاعف دلة ر عيسشملامالاسلا هسلع رضخحلا هب وسنملا ةالاصلا

 ١ خ لادم يبا نعىفاشلاىندملا ينار وكلا مها رباالمملا قراعلا هللا ىل ونبرهاط يبا خشلا | ْ

 اةمجل امي لخخ ري ناك هنا رب رض ناك و ىسلماربشلا ىلع خخمصلا نمش يتربخا لاق ىف ونملا نسح

 | هلأسيوهبدي نييبابشلا سلجتو هيلع سلجبف ىس ركبدل يف جافخلا بابشلا تيب ةالصلا لاق ا
 1 ملا هد ساساب ىف تاتكى أىفةبوج الات ركذي وامعهسحبفق هيلع لكشت ت الاكشا ضعب نعأل

 1 هيلا متلاقف كلذك سلوهو رعضي هءأ عم كلذ ىثدل لمقف كلذكه ين هس اى رخآلاة مل ا تناك ذآ ١

 د رهاف هب وسناب لع لكى هعم بلطا كثي رس ىل ن5 لاققف كل ذببسام ليقف ىسناتسلاناو ىسي ف

 ظ بف تر فينا نبلط وربخاهنريخاو ىخشملا تبحذف كاذ ىلع بمصف لم لا لعب ىعا
 | تيقيو كلذاىرطاخ رسكباف ءدقافتناو رظنلابالا لصحتالهتجستن نالكلذكل متباللاقف أ

 : ««ريخأف ىلعاي كيلع س أ ًايالزاق و لجر ىلا سلِخل ينامةدشل نيم وبلكألا نعتمتتما رام ومهم |
 ىلع ةرياف كدبف ناري را نكل وه كلامأ قلعت الف نيدلاوايندلا فو دممب سبيل ملا اذهنالاقف
 ]1 هذ ب يندافافكك دهام! ىتحترءافلاة جستن ٍِق ةريخا تلقف هل مجال وه. قلمشسالنا يندهاعت كنا

 | اثدمس ىلع لص مهللا ىف ونيعم ددعر يمت نم ءاعملاو ب رخملا نيب ثت ناينسنلا فدل ةكراملاد 0
 22 هنا واصلا شفا ةرابع تا هف ورحهتراعتهتاهلاكددع وكلا كلايا الكتل هد ودم

 7 نيرادلا 5 دايس 0 4١
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 ىرداقلا لمرلا ىحن خسعلا ىدمسأ ةنأملا دعب ةب داحلا ءالصلا

 ملسو لص مهلا روكحش رول ان ر نا نوما انَع ”بَعْذا ىذل ! هَ دما

 ظ بالا ىلا كلوُسَرو َكمسِبْنَو دنع دست انألاومَو ندي لع ا ,
 هان تنس نج

 تاك ىتناو ملص ىذا السلس ناد مجاوزاو بانا آر

 لمحو هإسصفتو ير

 هتف ديس ناك تاكو زنق 8 وهيك هن املك اييطو هناي جو
 ل رب

 لاآو سقف ووو مدطالاو موو وبك و« داو خوش 9 نع ع

 8 ردا 1 الامور سَ مالا ٌ ثيداحآل 1 ودع ا .لي ىم ا نع نصل يسبح ىو” < ص

 باص

 رو يلام لم يورو اوزاَد هباكتاو هل لكَ 0

 | مملأَو مايالاو ىلاللاو تاماسلاو جم دلاَو قثراقدلا هد ثاكرت ىتاوأ

 كر ايو 'لس و لَم مهلا« راصغالاو رولا و ناَمْزأل أو نيل َاَو روهش أو

 ا را كور مح األ مو اندنس ىلست مر كحَو

 ظ ٍِت ىمن او مالَس قزوز الس لضم ا هناي ٌرْدَو هجا" داو مباح هلا ظ

 عدو نيو لعد ندا و تاَستلاَو تاكل 1و نكسر َددَعإ

 الو ندم ىلع مكس وبوس ويل مهل اورام آل شمر ال

 ا _ 2

 ا لل ف رعل لوس رلاوئمال ىلا كِلوُسَرَوَكِربَ دم انينع ارث رق وانسحو

 7 آو ماس ىو الس لسفا هنِْ ٍلمآَو هنايْرذَو هجاوزاو مءاحتآوأ

 أ تاملكل آو طقلل ل19 فواريلاَو رطل ساقن ال ١ وع ةكصوب

 اضن و تايملأو سجا و 1
 ماهأوآل 3 س واس وأ 1 ف

 ١ كوكشلاأ و

 ” سع كك وب

 َّت
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 ٍلوُسرل أو بألا ىلا كلوسَرو َكِدع تح اننا و و انبي ان ةلاََو

 ١! ىلعو رع
 لوَقْعلأَو صاوحلاَو ماجال اور حاوزال 1و حابشال أ َدَدَع دكر ىذا او مالحإ

_ٍ 

 مح رخآ ىلإ قلل لأ نم لايمخلأو تامانللا اي ؤر ىف مه اَمَد دعو مولع أو

 اند ىلع + ركحو الراو مِلَعَو لَص م مهلا «راشألاو لئالدلا بقاعتو

 [جاَوْرَآَ مياحتأو هلا ىلعو يالا ىلا كلوسرو كيبلوت ادع رمح !:ًالؤم|

 أ ةكئالا] ددَتع تناك ىكن او مالح كذا : :الّص لصف مارد

 باو دلأَو ماسالا را قلَخَو نالعأو سال او نادل ولأو نيم روما

 اان الؤمو مدي لعمر كحَو الراب لس لَم يلآ ء راطألا و شوُحْولاَو

 ظ مل اير ذووجا وذا هباَحإَووللعَو أل أىنل ١ كيوس راو كيتو دبع دمحم

 ] ناذ آل اوم وُجولو سؤالا دَدَع تاك ىتن او الصك ذك ةالص َضْفا

 "لحال آو ىدنل او روش و لالا مافشلاو رفونالاو نونملاَو

 ١ ان مس ىلع مكر هكراو 'لسو لص 2 مهلا «رافطألاو عياَسأل أَ

 مجاور و هبامكاو هلآ كو ىنالا ىدلا كلوس رو كين و َكِديَع دمحم

 ىف أَو ةالمت لضف أ هت لهاور هناي ردو هجاّوزآَو مبا هل

١ 

 عالشألا وب واقل ١ ودع تاكو ر ىحن او ع كس ىك داو ةالصا لضفا هنأ ّ ردو

 | مهلل ا« راوال او روغشلاو شيلا فا" وضآلاو فاللألاو ادني

 ول 1 شوشو كيبوب ع آنآلا وم و اوس ىلع الراو سو ص

 ] مالس ىف ذآو الص لضفا هناي ردو ِهِجاَوْزأَو ماعلا هلآ لْعَو مال 1

 قوافل أ ندعو "تآوَح امو نول و ءاصْعأل أو مو 0 تاكو ىو

 ا راب عَو لص مهللا هرم آلاو: عاشالاوب ناش أو نشل الاوماسلاو

 لونا الا ىنل ١ كلوسرو َكبسبْنَو 0 دنع دمحم انآل'و مو اند ىلع ماركو َ

 َددَع ت كر ىتآد الس ىذا لس لف هر ووجاوزآو ِباَحآَو هلل
 م



 دال ل
 سم < م

 و لص مهلا و راجشال "واسأل وقار دابا عوملا ظ

 7 لع الأ ىل أ كلوشر و كيسنو : كل دع حل الوم انت لعميد '

 بتل دق أ يتاكد ىلا الع نادرا مرفأ نإ .هدقوجأ دلل

 يأ ١

3 

 22 ل توعد هام

 هد اخت 202 تالا لأ هيو شروكي دنع رست اثات اند ىلع
- 
_- 

600 

 ٍلمزلا د“ ع ِت رىعتا و ءالص كاد ءالص لصف هناك رذو ٍهجاَوْزآَو

 ةلرأ ايتو ملص لص مهلا راَمْحالاو نيامقاَو برو بالو محملا

 1 كلو رو كسبت و دبع محم انآل'و ماو اند سلع ماركحو
2 

 -_- ىمس آو م السوك زاَو ةالصأ لضف] هاب ردو ِهجاَوْزآَو ءامحو هلا

 لا عنا و عا رثأ ٍبوُْمَو بال رو كلقلا نار ووو ءامْلأ َدَدَع

 اندلع 0 ءارابو ملسو لص ملل «راطم آل ا رطَقَو دعا تاس او
 ْ ٍمجاَوْزَآَو هبامصاو هللا لَعَو يالأ ىلا كل وشر و كين وت َلِدْيَع دمحم آلاومَو ئ رام ل #ه سبا

 م 10 لاو منأ لياكت دع ناكر ىنلاو يذل فاو :لس لكبر

 < هو

 مم لآ ملسو لص مهلا هرابلا جاوا دعو نأ دجال او لاخلا ْ

 هلا َكَعَو بآل ىلا كلوُسَرَو كابن و لدا دج ا ومر د ىلع
 سمس هه <

 دادع ء تآكرت ىو مال ىَل أَو هَالَس -لضفآ هناي ردو هجاَوْزأَو بات 0

 | د دع ون اك وهام و ناكام د دَغَوقِلاَح َتْن 1امَوَسْفلَخاَم «لمو'قل ان ثن ااه وَتَقلَخاَم ظ

 هر اكف ل أو ماهل 6 ردن الاَمَو كملع هب اطاخآو َكْْكَح مذ ولم * ىَرَجاَ ظ سم يصح هم

 ظ كليب وت لب تحت انالومو آندنت ىلع ماركو الراب ياتو لس ملا |
 الَس لمن هاير مجاوزأ و هباخنآو هلآ ىعو نال ينل "كلوشروأ

 ”لْغآَو تاومسل ا لهآ ني َنولَسَمْل هال لماع دَدَع تأ كرب ىتن اوم الحك زاوأ
 اريصسو تقواو ناواو نام از لك ىف ءرخا ىلا رْهدلا لوا نم نيضرالا ظ , هم ركع م رح كم لل سمج "نقل لا اة ا ىف« < 6, ساس ول
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 آ دقو ٌةَعَسنو ةَءاَنمو ةقأرطو سققاو ةظلعو قلو هلل ماتو مط وأ ٠

 كم مشا ه راكب ال او رويهأأو ليقلاو ءاكنأ ىف "كده لع نيل

 ْ ىنلا "كلو شر و ٌكِيِسْنَو ةلِوْبع رع امال" وم ونوس لع مو ةالوآبو لس

 عدت السلس 3 ردو د يجياوذآو مبامتأو 00 ألا ظ

 هرم

 ا .مهلل اه 8 راكبا و راجل لق ا لالش 0

 ْ كلور وكن و راع دس انآلاوتو اند ىلع مستو الراب 0 لصإل

 كن اَوَ : الص لصف هنإبرْذو هجاَوْزاَو هباضصاو هلآ لَعو يألاىذأ ]

 ةامو ضرآلاَو تاَوَمْسلاَو "ىلا ضرعلا“ لم تنكري ىقنو م الس

 : لس كلا راطق ال آو قف الا ءلمؤ عيوتل و الكاز الخلا هلمَو امه

 هي وشوش و كدْمَع ع رمح انال“ومَو مو دسم م ركسو :رآبو مستو

 4 ة الص لصف هاي ِرْدَو جا وزاو هءامتأَو هلا لَعَو ىلا ىنأأ ظ

 ام هنزَو كملع ىن ام ليو ”كملع امد تاك ىَمن 1و مالم

 قنص إو نت لحال تشل ب هب

 ْ ٌكِولَلَع ولو دخولك ولو و وحس اَمددع و وركاَذ 'يهامَدَدَعَوَتلُقلَخ

 ٌكوُللَهُمَو كوُدَحَوَمَو لو 0 و دماحو "ل وُحِسم 'مُهاَم ددَعَو لو رفَغتساَو

 |: رد الراو لعل ملأ هرامخخآلاو وخالق لَك كلو" فعتشمو

 | دل ىلمتَو بالا ىتلأ كلولمر و كيو كوع مع آنال ومو ان دست ىلع

 0 دع تاك ىَنْب أو مالص ىق آو ةالّص لضفآ هناي ب ردو ِهجاَوْزَأَو 0

 ْ لسنه هراَمالأَو ماعنآل و شوحولاو ماو رويل اَنِمَتفلَخ
 اساسا .

 ٍ ىتمو ؤمرلأ راع مرفأ افلا لماكل ادايسلا ىلع م لا

 هن . ناببو نيكل درع را رس نودعم كراون نخب ماقد هلآ لا دو كلم"
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 قباشلا كيفصو ”كِقلَح نع َنْيَع عو ككلم زا ط و كت رْضَح ماما كَحَح

 طن را قست ىتخللا ولما روهط نيملاعلإ 0 ل مزون قلل

 نرثكو ةكلملاا نيِمآ ةرضخلام اماو ةمايقلاا ناَزَو ةياتمل أ نيت رام

 تو كا رياد ةفشآ وامل فجات ةعيرقلا سو زق

 كلل راض ا سا ل ب و 0000

 كار ةةلسل ا تركو هجاوزأو ماو لآ ق قو يلا نيل

 سخروا ينس نع مح تع ف لح

 لاثآو هلاممآ يف ايو”رضَم ”ةفَعاضُم اًقاَعْضآ هلكأ ْدَه د دع ٠ تاك ىمن آو مالح ظ

 'طبحتو ك2 قرت ىح اهات 'عِلشب آلذو اهات ال هل اتم

 نوشرآلاو تاومشلا َتَماَداَم نيرهادلا ره َدَو نيدبالا دب دحلاب|

 أه راهقإ ادمحاولا دل كلم ماوامر و 20و "كنار كلو رمل أو

 دنع دمحم :انآلاومَو ًاندس ىَلَع م ركو لابو 'لَسَو لص ا

 ]| لضفا هايردو ٍهجاَوْزآَو هبا او هلا ىلَعَو الأ ىسلأ كلوُسَو كيسنءأ

 |ءرحأو ”هلْهأ وهام برب انع ءزجأو تآكرت ىمتآو مالس ىف ْراَو ءالّص

 ايد

 | ةلبشتل او سول هنآ هتمأ نعآلوشترتو هياوق "نعي 1 ام ضف

 براي. لص ةماعلا ا ويت ةلدنع بتم ا كلر اهل زغأ و قيل“ ةجر دلو

 مسج ىلع هلك كل دك 02 1
ب الا نم نمر كالا هناوخ

 يح ءاس

 ىلََعَو رك بو لك ولا لَعَو عد ةنامعو مع و ب يبا لعد >

 أه هل الجو م دخع قبلي احسست وحن وأ ناحبسو هر اخأل أ ةرّوبل نييب انو ظ

2 
 - رن -

 آن يف 0 و د 1 0 ةئيرشأل ل: دن

 نا ا نو عا رع او

 |"هنأالا هك! الود اسف دش عج ىلع ايار نإ يك سر

 ب و م
 م ما
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 ورأي داو امهنم هلك لاب فق راهتا ايو ليل دا وسيف هنن ذابثذ لك ١ ص

 "يهوارادت 0 'وآ سمش ش "تعاطام كلذ ٍفاَعضآ ف اعض او ةَكِلَذ ليو َمَحَع

 هس لع ف السد« قرشا وا ليل ليفاؤام ١ عجسوا 1 مامعحس وأ حبر :

 رشاو ليلا هلع مل ل1 نم و رخحآ و هرايخأل ا نونا نيدو ه راجل

 هاريثك اميلست مو هيو ملا وهراهنلا م هيلعإ

 ىموهللا همحر ى رداقلاىيفاشلا ىلمرلا نمحرلا دبع نيىوحم خسشلا ىديسل ةالصلا هذه
 دقو خسن تالااهردن عماهسم ىلإ هللا رسيدقو «اهلمشاواهعح اوه اهلشفاو تاواصلا لك ٠ | نم

 لضقاو نيملاعلاِب ردّلل دمللا ميحرلا سمحرلا هللا مس لاقفامل ةمدققم ىف اهلئاضق اهفل ومني
 هصختو هلل عو نيل اخو ىيلسرلا .فرشادمحانال وم وان دس ىلع ميلسنلا ملاو ةالصلا|

 1 هبدلاول وهل هللا رفغ ىرداقلاىفاشلاىبمرلا نمح رلادبع ل ىحم ريقفلا داصلال وقفدعب و#نيعمحا |

 ىئثرقلا ىمش املا ىحطب الا# ىف مرعلاىنلا ىلع هك. راملاءالصلاءده# نعم ا نيملسمللو هحتاشلو ١

 | «نيلجحلارفلادماقوهنيسنذملا عيفشو و نيم املا ب رساصسوي م "الا حئافلاو لماكلا ديسلاه ىىالا ْ
 ناسحاب مهل نيساتلاو © نيعمحا هجاوزاو هنايرذوهياحصاو هلأ ىلعو ملسوهيلعهللا لصدح ١

 أ ىدع رأت نم *”زعا ايف هيلا بسام لاونم ىلع اهتفاوه ميظعلا هبانجةرضح نم ةرثلأ الاوأ ايدل ىف برقلا ىلا ةليسوو © مركلا ههحو روثةجيب ةعلط ىف ةبحم اهبعج © ندلا موب ىلا[

 1 «ن ذ امظ لك روم لس وهيلع هللأ لص وهف © مسا هلضفو ممعلاو ددم نم أدهو © مدقت : وأ

 ْ موي ىم مكبرفا ماسو هيلع هلا لص لاق دقو ©« ناملاو سنالاو ماعلاو صاخلا نم
 ظ .ثلدح ىف # رعسلا ظفللاب © ريثلللا ددعلا ىلا لس وهيلعدللا ىلص راشاو ةالص لعوكزكا؛ همامقلا

 ]| ءاضميق امم ءريغ وامك دادمو هشرع ةنزو هستناضرو هقلخ ددع هدمحمو هللا ناحبس

 ٠ ْق | دينك ءىت كلذ نم نيعمحا موع هللا ىضر فلخلا و اصلا لسلا نع درو دقو !

 يف ىأرفمانو ةلمل ىف نيلحاصلا ضعب اهأ رق هلضف نم اهل" لعهللا نماملف اهريغو تاحسبستلا

 هيرش كلزو انثمتادقو ىلاعت هللا الأ اهاوت ىصخن ال ةالصلا هده هيدانس كياقن أيه مانم 0

 هللاب قراعلا ماسمالا ىراتساو ىحضش وقىدامس هل واز '"سدقلا تيبلاسعأ نم ام امل وحلجال

 يطقلا هلامزة ةحنو هرصع يرق و هسهد ئمحو نبد.رملا كلسمو نيكلاسلا يبرم ىلاعت

 هتاكرب نم نيملسملا لعو اشلع داعاو ءالوتاو همحرو هنع للا اقع يبرثملا دم خسمشلا.!ولا]|
 (ةداي زو ىسحلا دارا ىمل ةداعسلا ءايميك)اهسمسىلاعت هللا دمحم تلك املف لمكت ١ دع» تناك



 « دو

 أ نم ىبخ + ةالصلاءذهو ايندلا رقذ نم ىنغن للقعلا ىف حصن اهما زاح نا ءاسمكتحلا ذا

 6 رس ىلا رظناو ةرخألاو اسيندلا يف رسثو مغو مسه لكنم ىعو رخ" الاو ايندلا رقف

 1 ىف هحن م اوح معيمج هللا ىفق ىلع ةالصلا «تدايععيمج لعج نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 | هنع هللا ىضر بك نع ىبا ثيدح كل ذكو مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اكوا ة ةرخ الاوايثدلا

 مسي ميش وهو ماشا فإسو بيع للا ىلص هتبأ رفرصم ىلا رفسمل صرع هنا مث هركد ين الا]

 ١ نينا و نينا ةنس ةعجلا ةليللاوش رمش ىف ةكراملا ايو رلا تناكوالي وط هعم تسلجو ا رثكص

 أ ٠تلعملامت هللا لص هتكزب روثملا ةسدملاب ترواحو كلت ىتتس ىف تححفم ةئامئامتو

 | وهو ملسو هملع ىلاعت هللا ىلص هنأ رف ام ز اهفخا تنك دقو كل ينرواجىفاررخ ملسو

كفليم وا تلقف كلد هانم امدح وا ىلع ةاللصلا ثمسن وا تكرت لوقب
 قام وأ ةالضلا م

اب كل وعوا فوس لاق م“ عن لاقف اضبا ءانمأا
 | ةالصلا هذه نوك نا وجرا و مظعالا مسال

 | كلذدعب ترهظابا م اريك اريخ اتكتح رب نم ىريسف اهب ىنتعا نف اهلا راعملا ةكرابملا|
 || روهظكح اهرهظب نا ىلاعت هللا نم وجرا اناو لوبقلاب سانثا اهاقلتو ةثلاو ركملا يو

 1 نل حش ناو هلجال تعمح نم ةكر ريب ههجول ةصلاخ اهلعجناو راطقالا ر راس ىف سمشلا]|

 ايؤرلا رثك نوكي ناو «تانحلا عا يف رغب وبي نا و#تاقلفملا باوبالا اهلع يظاو

ْ نبحمسو 2اس لاق دفو فيك لسو هلع ىلا هللا ىلص © تاداسلا ديسل مانملا ىف
 

 ا رغعإ و كمه ىكن اذا لاقف كلاهلك ينالص لمجا هنعملاعت هللا ىض ربصك ن 5 هل لا[

 1 ماطع نم مانس وهياع ىلاعت هللا ىص ىنلا ىلع ةالصلا ىفام ىفخمالو ثيدحلا كينذ كل

 ىذ ركى ع ىح الدنا ثهتاقوالاو روهدلا رم ىلع لاح لكف اهل وقو تاكرلاو هروحالا

 كلملا تاسزج لصافت نم ةكرامملا# ةالسصلا هده هيلع توتحا ام مقشسم مهفو ميلس لع

 «امايامح وام اليصفت تافنصملا تاولصلا نماهم دقتام لج ىلع ت وطن او «اهناملكو ت وكلملاو

 : ال لئا_ةلالوق نع هل فشكس ىتح هلثم ىف ايورمشم ةفعاضم افاعضإ ىلوق أ اهصوصخح#

 نع 4 فشك باسملا سرام نمو ىلاعت للا الا (ةروكذملا ةالصلا ) ىا ام ونئىصحم

 | تسناىتا لوقا الو وزجعلاب قارتعالاو ملسنلاوالاهل سيل هر دقو ملاعت هللا ةمظع فها وكاذ رسأ

 | «يناولاق قئافلازيزعلامهددم رون نم سيتقم ينا لب عهلضف مظعب اوطيحم مو#هلثع اوني ماع ظ

 م سيفنلا مهره وج نم تقشنام تعمح » اصلا نة قئارلا رذعلا مهدرو ضف نم حشر نم و 1

 ا هللا انعفن © موقرملا روطسملا فيرشلا مهمسا عم بتكصا نأ ىسف * موظنملاو روثملا]

 ٍ نأ اما نايا انهمتخو ةرفاولا ةمعتإوذ< رو د اوجدنأ ةرخ رخآلاو امندلا ىف 3 مهكر |



 ظ +9

 ّى ةرخالاوتالمحلاو تالممل دادعالا نم مدقت ام ميمجعةماسالا م اهادحا ا نيرا |
 ©تاوعدلا سحب ركهنا# تامملا دنع تاحلاصا الامعالاب و ريختاهأ رق نمل وىلهللا محن اوجرا |
 يناث' نيزالا ةلمل ماللسلاو ةالصلا لضفا اهحاص ىلعةرونملا ةنس دملاباهرب رحم نم غارفلا ناكو |

 دمج خيسشلا اهفلؤم خمشو «فلؤملا مالكى هنا هئامعاتو ئناعو ن رام ةتسلاوشرشعأ

 سنالا يحاص هركذ ةطخلا ىف روكذملا ال وحاج ةيرق ىف ةيرداقلا ةيوازلا خسشىبرغملا |

 ليلع نب ىلع ىديس ريكلا ريسبشلا ىلولا ةسج رت ىفلبلخلاو سدقلا خيرات ىف ليلجلا |
 هللاىلو انخيمشو انالومو اندمسهيلع رظنلاىلو ان رصعىفولاقف ملعن اب سانلادنعروبشملا |

 ينرغملا دم نوعلا وبا نيدلا سمشداملاودوجولاةكصرب وداهزلاماما وداسعلاةودقىملاعت

 مانالا هللا عّتم ةبمالسالا ةكلمملابةيرداسقلا ةداسلا خسشامل وحاج لب زنىفاشلاىرداقلا |

 سدقملا تسلا نيب وافاي نيب نيطسلف ةلمر ىلا ب وسنام قمرلا و ىهتسا هدوجوب |

 بركلا حيرفتو ةحاملاءاضقل هو ةئاملا دعب ترئاثلا ةالاصلا

 نصآل و تاومْنلَأ لغا ةالس است وإلخ وت انيس ىلع :لس

 هلما ايف ليث لست يم يف وأو ىف 2 ثا التأ هرجأد هَ

 برك هللا جرف ةرم فئااهرك د نم نا ليقاهلضف حرش ىفلاق راس الا زونك ىف اهركذ
 ناب ةرم فلا عيرسلا ىلاعن همسا رك ذي نماذك واهم يندافا ىذلا لاق ندكأم ةنماكهتجاح ىضقو

 مهبل ظفلب ماعلا دبعد لالا مهشعب اهسنو ماعلا ؛ تما“ امؤاراف عيرساي لوقت |

 نا ىضردلةهفاشم لسو ا امقلدق ولاق نيملسملا و

 هياملا دع ةثلاثلا ةالصلا

 و رسنلاب نوي 5 ١" لصت أ ام دمحم انيس لآ لَعَو دمحم ان دس لع لص هللا

 | فاط ورحت ٠ قكخّونأ وه ستعأو انباع م جحو © رمل اب نوشرأل ًاتنرخ رد[

 ١ رت ديو قع ادب |

 ال در لا وع ك1

  نيرادأا داع 1



4. 
 ىتيارملاعت هللا هظفحح ىئاضلااهخ شلاق اهلضف حرش لاورارسالا زونكقاهركت أ

 همالعلاهسقفلا نع فن اهثامسمحت ةرماشاق نم ةاللصلام ذههصنامع ءامأ والا ضمب ةق رادجوف ة ةقروأل

 عاصرلامساقىدسإل

 ديادشلا مقدو بركلا يرفتل ىشو هئاملادع ةمبارلا ةالصلا

 || ىلع نيم للة هاطلا بسلا حافلا أ دمتم اند ديس لع لص يللا

 ايلشن ذو نيرياتل نيب
 تامزالاودبادشلاعقدو بركلا جبرفنل ىف اهلضف حرش يف لاق ورارسالاز ونك يف اهركذ

 هب هللا عفت ىسافلا فسوب نساح لا يبا ىدّس خس شلادلودمحا خسمشلا ىدنس طخم دجو اك

 ةئاملادعب ةسماخلا ةالصلا ظ
 هس سس ل ل 8

 ىلع ملت لس مهلا عسل اتاومسلا“ ءلم محم انيس لع 'ملسَو لص" مهلا

 هلام دمحم انش ىلع 6 انو ردم أ عبتأ اهدا هاير ادي 1

 لص "يل كب اك ىَمْح ]ام دع دمحم اد دامس 1 مل ًْ ل َ 0 1م 4 _ٍ م 7

 تلا نع ا ايات

 دل مل و 0
 نيبو 0 يبت 'ِظ »ع

 1 و هلل 0 أل أ لأ كلوسرَو كاني 8 كل تح - 30

 | نم دلا موت ىل !ااًم دلأ لوا "م نولف امل آد 0

 "يك اف فوتو لال نس ةالسلا هذه رك ا ءافنلا كلاسم م ىف لاق
 2ك

 أ ع نان الأ : عج ٠ * قارن ىذأ ١ دمع آندس لع الر آو لَو "لس مآ

 ْ لصسو هنآف عل ل امم هب ١ ت'رهظأ ىزذل أ دمحم دس يعل آبو لَسَو لَو
 رم

 كى 2و

 الربو "لس لص و ناقل أ قئاقد حضاوأ ىذل أ دمحم اندس ىلع كدب .

 'لسو لضصو» ناَسْنا لك د وُجُو ىف بيكو ء ناغآلا ١ نيك رمح ا ظ

 لاحقا حضواو ه نيملاعلل .ةعيرشلا ناكر دش ىزلأ دمحم ان ريس لع لرابر |



>». 
 هلع مهللا رملَسو لصف » نيران ةقيقملا | مولع ىف نمَرو » نيلئاس ب دير هلع "لإ 0 - 7

 نحر راي لآ اعاد النت 'ماسو هرفي هياقموو يفي رشلأ آخ "قيلت آلَ

 | © بولقل أ ريصاقم ني ىزذأ | دمحم اندْسَع زل رو مَلَسَو لَم 20
 1 2م

 رلَسَور لصف« بوت لك ليل دو بلاط رك ربا هريتلا رع مس ”ريهيظا و

 ىلع الرب دل لصو © روجاولا لع ناوكحآل 1 نمش تعلط ام هلع مهللأ]
1 

 ل ل

 | «رو دصل 1اس حرشما . : ءالَس هلع هلل السوس اخ الا ت امال ١ نم 1 را هاو

 نبأ ن لأ نب ل ادنك اين لس وم رونشل اب 'فيكتت و« ومألايانوبتد
 اضلا هل ةناملادعب ةعباسلا ةالاصلا

 | ها "لع قئالخ ادوجُو هب تحضن نم رمح سول ربو لعَو رسما |

 هاج ١ 'مهملسْعآَو الم الضف نيب ىلغأ ُهَناَعَجَو هاكرتلل ولأ دْفِع ب تي

 آم السوء الم ارادق كدب هتلر تدازف مروت "ني راولالأ عجب تلح

 1 ىف فو رهط ام« بو 1 عاون ادارفأ َهَدَعه ةلعل أ ةرشتلا كس نيف النيمنادأ]

 نم كِقلَح ىف كلام درع هاو لكك امو 8 نط امو اب دوجاولا

 1 ةدغو 8 نام لاضف |
1 ٍتوكلمل أَو كلمل 1 ىف مَن عتسو حشاد درع

 

 ”ترشأ مهللا « ىصقسُيأل دعب ِءداَرْفاَو يلمح عاوب 1 عمت ؤآ « ىمتحم ل للاخ

 : 36 لك ىل ه رشغو قيض لك نما انحرخاو# انرومااج رسيو# انرودص 9 :

 ١ لع لص مهل ا«محتاب ”نمحراي "للاب © دوما بئاحس مواد ب يلع ضانأ نم

 اذ انسيرقب يهز © ةساب رلآ تارضخس أ ىلإ انديع: يفد الص دمحم اند

 | اندكلأو ه نيب رفا لغا "نم كيدل اع“ ريصت بارق 359 رو رس ظ
 للا

 | مهلا كرو نب دو رطل اووادسلا 1 ناوبد نم اندباَو نيب وحل! نم كَدْنِع

 2 01 ت د "و رز. س 01 - ا _ 0١ ساس

 « نيملاعل ١ بر هلل دمسح اوه نيعم | ديو هلا ىلعَو هلع ْ



 < ++ ف ظ

 الدتن ةملاثا اماو رحسلا درو امم متشدقن ىلو الا امايركلا نطصم يدل نانالصلا ناناه |

 | ةلوصفم سدقلاىتفم ولما ىتالفانلادمح خسشلا ىلعالا رودلا حرشرخآيفةب وتكم اهدجو
 ( وللا نم تلقن ىركللا وطصم خسشلاىدسلاةالصلا هذههصن ام اهقوف ب وتكموحرشلا نعأ

 نء٠هلعهللاىشروهواهفو رحم ةرابعلا ها لئالدلا نم نيعس رادقعةرم لك اءارق ظوفحلا|

 راطقالا راسفهنعترشتنا يذلا مظعالا ةيتولحلا ةّشرطلا خسش و« راككاهللا ءامل واريهاشم|]

عضولا عيري هفلتخم بيلاساب ةريثك بتك لسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلعةالصلا فلو 2/
 عفت ريثك « 

 لئاقلا دم اديس ىلاع لص مهلا ايف لاق ةعبرالا ءافلخلا لئاضفن ةمماهلا تاولصلاهّس

 رم اذكحهو سو هيلعَّللا لصىنلا نع ةدراولا هلئاضف س ًاثيغ ركذو اذكر كي وبا ظ

 ىلع همر قالا ف رشا ىلعةالصلا ىف قئافلا ردلا ب اتك اهنمو © مهنلع هللا ىضر ىلع ونامنعو

ن ديسلا ىلع ودم ان ديس ىلعإسو لص مهللا هلوا مجعملاقورح
 ظ اذكهو ءافولاب متاقلا دم ا

 اهوا ىلا مجعملا فورح ىلعاضياىهو ةيربلا ريخ ىلع ءالصلا ىف ةيربلاتاولصلا امو هأ

 نمملسو هيلع هللا لص «مركلاهلوسر ىلع# ملا تلاوةالصلان ا ىلاعت و هناحبس قمل انملعامل

 الو بجاح هيلع سيل عناب ضورهناوه لئاوالابرخاوالا قحلي لص ومي اب وهلئاس ولا ملظعا

نمل ىمظعلاةامسولاو# لصاو هكولس يف ناكر موقلا نكرلاو © لئاحهيود
 | هءانح عيف رلناك 

 دقو © قئافلاغئاسلالبملاو *قئارلا بذعلا دروملا اذه ماحتقا ى ىلامت هللا ترختساف# لبام

 | تنكو ه ةيرتلا ريخ ىلع ةالصلا فه ةبربلاالصلا© ةبوشاتاولصلا هده ةممسنب نذالا دروأا

 امنكل قئالخلا فرمشا ىلع ةالصلاىف 8 قئافلاردلاباهّسسستاولصت ا واصلاهذه لبق تعضو

 نوكلل هانا هذسه لمجا نا تيحاف اغلا ىلع قوت + مريخ نميل هجمة نس
 « رابخالا ىف قودصملا قداصلا انربخا دق هناف 8 املاو ابرق انمروتو ةلسسوو ةريخذانل

 « راسا ىلع هدسج هللا مرحافلا هيلعيلص نم نا هرابخالا حج نم انيلا لصو ارق
 حراش ىضترمد## دسسلا ةراع ىف ةروق ذملاعبسلا تاولصلاهنع هللا ىضرمتاواص نمو

 ةققد ظافلالا ةبرغ اهتدجوف اييلع تعلطادق وباتكلا اذه ةبطخ ىناهلقن ىتلا ءاسحالا

 | ىلعحورسش ةدعهنغ هللا ىضرمل وهن اثكلا اذه ىف ائشا_ْملقنا نارا لققتترملا ةيعص ينامملا ]|

لصىنلا نعاهاقلن ىتلا ركلاي ركملا دم يدمس تا ولصىلع حرشو همشدشملا ةالصلا]
 1 هللا ى

 هب ركلاتاولصلاب ةفورعملاهناواص ىلع رشو ه:ىمسالا كرون لعل سهلا املواولسو هيلع

 : الأ خمشلل هل ركحالا ةالصلا لع رش و« ملظعالا كناده ريس كل اساينا مهللا ال وايل

0 : 
 تدني ين 5 1 00 و

 نوحي

 اول ينل 7
3 : 0 

0 . 
0 



550592 

 هَ

 | نم ناك هنعهللا ىضر هنالصاحلاو كاذ ريغدل ونا واصلا لضفا يناتكيف ةر وكذم ثالثلا »
 ماس و هيلع هللا ىلص ىلا ءادخ ىلاعت هلأ ءامل وأ اراكا '

 ىردتكسالا ىطصم ئ دما باهشلا ةالص ةئاملادع ةئماثاةالاصلا

 «ةر <<

 هلا هنا وشإ لمتد و ندين لبد لع ملَسَو و _ يلمح مهلا ١

 ىَردؤنَو كناوضرِباِدنآ امه. ٌبلْحَتْسنَو كِيانِج باب امي عرفت ام الس و الص

 ظ ”نيمآ َكناَتحإ وكلت انِبلَع ديَع هَدَح ضعَب امه

 قطصم نب دمح ا باهشلا انخ ومش ضعب خسش ركذ ءايحالاح رشق ىضت رمد دسلالا5

 هسفئىلع فرسملا ديرملل قيرط ب رقاهصنامهتزاحا رخآآ ىف غابصلاب ريهشلا يردنكسالا
 ةغصلا هذه تملا دق وسو هيلع لص راتخلا نا ىلع مالسلاو ة ةالصلا م رافغتسالا

 هيلع ابضرعو لسو هيلع هللا ىلص هتككحرب هفّىلع ةنلا هللام صاوخلا نم اهل تدجوو

 ظ اه ذو هذه ىهو ملسو هيلع هللا لص مسيتف اهلامعتسا ىف ل انذأتسم

 ىردس ْرلا ىشتر مي ديسلا هاملادعب هعساتلا ةاللصلا
 بص( سس سل تت ذآذآآذآأ]#آ 7

 [تقور_لك ف هيلع امن ىلص ناةبحت ةالص لك دمتم ان ديس ىلَع_,لض ىلإ ١ #© سا اس 2 .٠ ىلا 1 مم 2 - ع“ 2 « مخ مح كب -. - ا «#
 2 نأ يحن مالس لكب_ دمج ان ديس لع 'ملس مهلا © هراتع مب لقي "نأ محب 2 م

 ”كياودب نيم اَداَمآلَسَو الص هَلَع هن . متم انآ هيجي قو لك لعد
- 

 ا -

 ه كلذ فامْضآ فاسو كن اَمْنَك- داموَتملَعاَم لِمَ تمالحام ةنزَوتلَع اَمَدَدَ

 مناوخإو هبختوول لع وكذلك يف كل َدَلَع "كل ذك رش 211 نو متل كلل "كلل ١

 ١ 7١م ةنسبج ررهشيلا يل ىدحا ىندب تمهحلامنو ءامحالا رش ىف ىصن رم دمسلا لاو

 ملقالا هب نما ةرم ةثام اهلئاقنا ترشبو ةفمرشلاةخبصلا هذهرصم ةيدوادلا ةراملاباناو
 اهركذو هد رشنلا هغمصلا هده هيوالت ةكصرب هضوه ىذلا

 ىلا نيدلا ىتتل ةئاملا دعب ةرسماعلا ةالصلا

 ] هثادع انَعَو اًدوُبشَم اياب لأ لع ال وكن الصدم انس ىلع لَ م



 فلا 0

 سو هيختَو هلا َلَعَواَدوُدْنَس احح
 اضياهل ةئاملا دعب رشع ةيداخلاةالصلا

 عم وا

 | قالا كهجَو وو نب بونك أ_ملظخأل ا كينسآب كل انسآ يبا مل
 "كل أشآو « ِدّمَح كلوسد رو كمن بلق فه ٍدَلَحمل ا قال أ

 | هد دعلأَو كل 1 ةدخو نع ىلاعمل ا هردحال ا 5: دحر ٍدحارلا لآل اَنْ اب

 | للأ دحا هللا وُه 'لق محرلأ نع "كرا ْمي) قو هِرَح دَخا

 1 رمح انس ىلَع لعن نآ (دَحآ اةونكحص ل 5 'ملو دلو آو دلل مل ممل

 ؤ هناا يلق يف تبنت الس هووج'وم لكل ملتغآل يقام سا

 ْ رولو« تاتا روثا ىل تفتر « تآيآلا 5 هنم قمه منار قل ! ىُلفَحََو

 ا لس هو هلا لعو# ركل ؟كهْببو ىلإ رظنلا رورو معسل

 ل ةدقع بحاص ىلبحلا ىتشمدلا ندلا و : دم خسشلاهّللب ف راملا ىداسسل نانالصلا ناتاه

 ةامح راونا رهاوج هناتك يص ةلمح نم هنع هللاىضر ريعشو رعش يباب روهشملا يفلا

 || داقف ىلوالا امأ © ملسو هيلع هللا ىلصدمج اندمسٍب وبحب لضفا لعمالسلاو ةالصلافبولقلا|
 ُ ركاشةم العلا هححمش نم هملالصوام ةلمح ىف هنث فن دياع رمح دنسلا 4 همالعلا ىدس اهركذ

 | هيلع لاعت هللا لص ىنلا ىلع ةالص ةغص دبأ وفلا كلت نم ىا اهم ولاقةلملجلا دياوفلا نم داقعلا ٠

 1 بيقلا ةديقع بحاص ىلب حلا رمش يباب ريهشلادمم سشلا ىلعلا هرب فراعلل ملسو|

 اوفا ةلقتسم ةلاسر تيآردقف اهرخآ ىلا كا ًاساىنا مهلا ىهو هساثلا اماو «اهركذو

 دلا تت خمشلاهسفنءالصلا فل وم هلعل واهفل وم مسا ىلع فقال مظعالا مسالا اهبحاص ابفاهإمس

 ظ هاطرصتوبفانمو لقعالا ا ا!صاوخابفركذي ةميظع ةلاسر هذه ىلاعت هللا هحر لاق [|

 | ةبحح رارسا هسفؤز زبزعلا مهرس هللا سدق فلا لاحر قب رط و غلا ةدمقع ب حاص نع

 | موب لك هنأ رقاذاو هال لوألا نمريصت كناف ةرس ةئامءوب لكمت أ رق اذا اهنف رارس الا ملظعا نم

 ظ ىرت ةرم فلا تيسلا ةلبل مالا ريمدت هنأرق اذا اسمو ٠«سمضلا نم قفنس كناق ةسمفلا

 | راسنلا كمدق تحن نما رتفكا ىلعه ورش قيرطلا عاطق فقونل اهمو ٠ ٠ هكالله نم بجملا

 عئاضلادرلابْمو .هتعاس نم كالملا مهب عقب ءادعالا ةهجنم واملا فب برضاو تا ره عبس



 « و
 ' هرم لك أ دبنو تارم عبس موب لكمؤرقت ناو عدوتسلاوبوهملا وق ورسلاو قب. الا

 بينلا لاحر ىلاو هءابحاو هباعصأو هلاو ملسو هيلع ّنلا ىلص ىنلا ةرضحلا اهياو ىونم ناب

 ا املا نم ايش اثيش ماسألاو نيكاسملاو ءارقفلا معطتكملا تاو سيئر ىلاو ةبوثلا بامحاو
 ظ باحألاو ل الاو سو هيلع هللا ىبص ىلا نع داصلاب را ًاركش دارملا لوصح دنع ماعطلاو

 ءارقن : نا انمو٠ ىلاعت هللا ندا هادا سم لع لصحت كياف بامصحالاو ىلاعت هللأ ءاملواو

 08 و مجول اهنمو «ىلامت للا ناب ربي هناف تناك امهمةلعلا بحاص هب رخو نابل روخم ىلع
 سم عبس ركم درو ءام ىلع هؤره ةقبقشلاو نيئصلا مجوو دمرلاو ىمحلاو عادصلاو
 ْ هنا رق اذاابم و هللا نذاب هتعاس نم ىقاعل هناف ةلعلا يحاصدب , نعدنو ةىم لك ىف ةحئافلا عب

 ىلا اعنا هللا ندا ىشب هناف عولللاو ةلماا رحاص هتمقسو هتنهد ءاملا ىلع ةحافنلا عم تاس عسس ْ

 تارم عبس ض رالا هجو ىلع هعبانلا نيملاءام لعأ رقي نا ويح لكو د ١ الا نم نيللا ردم ااهّسو
 ْ نيلماناوس هنااهنمو ٠ ىلامت هّللان ذاب ىرجم هناق هل لومعملل نهري و تسب وةحافلا عم

 كرم لك,ةةحتافلا عمتارمعس ةءارقلان وكت كلذ لكو ةدالوراسعاوا لوبراصحاو |
 أرشهنااهمو ٠ كلذريغوأ مهرم وأ لك واءاموأ نهدوا ر روخم ىلع: ءارقلاتناك ءاوسرم]

 ظ ىعسطلا ءافشلا لص و ىضراألا ضرامعلا هدب هنافهسأ رضي رملاده يصعب ورثالا ىلع

 عحوو سمن |قيضون ايسنلاو عزفلاو ةثيدرلامالحالل موتتادنعب رشي اهنمو ٠ ىناحورلاو

 ظ ريش توناح ىلعجوستك اذااهمو ٠ نافجرلاو قر الاو جنا وقلاو حاب رالا و ردصلا
 ىمىاىعهنأ رقاذااهنمو ٠ ةكربلاو حبرلاوءبلاهيفرثكيو سوفتلاءاوهنولامجاةوالطا
 ْ تدرااذااهه و ٠ .لامملاو نسحلااوءابلا هماعرهظبو هعرلا هش ريكي هناف هحاوزواهعسدب رب

 ةإ#قلا لمقتسم ةراهط ىلع من وه رم هنامم ونلادع هو رش رح . الاوامثدلا قوعقس اماكش ' | لعتس وا ءىش نع ربجتست نات دراوامالسهيلعرضملاوامانلا ف ف لسوهيلغاللا ىلسىتلاةيؤ د

 1 كل لئمت الاف كلذهششااموادرولاءامواىروجورو لثم بطلا نمع ىثكسأر :دنعنوكيو
 كام توق املكو هل دادعتساردق بع ندصق امل اثم ىلع ملسو هملعهلنا لص ىلا هساحور

 أ مولع احح نع ندحت ريصتو ت وكلم لاعف قلم لايخلا عوف ىناحورلا كلما طاشن از
 ا امافاموي نع راةدم ىلع كلذ ىف .امتهنل تسلخأ اذاورر تدسلا بتك نمل نكت مامي ,رودسلا

 يئاعملا نمراصإالا نع خام لكبراونالا كل لثمشتو لسو هيلع هللا لص لوسرا تاضوف ظ

 . ءقاولابشراو رارحالان ويد نم ست ف رارسالا شال لماذا رس مكذذار اقرا 3 ذو 8
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 |,لماخاوضراملاو مومحملاو ضيرملاوجولفملاو دورطملاوضوفبملاونو.دملاونوزحنلاوأ
 |اذاندلا لفسافلحلا)ةفلخ ىفةلبقلا طئاح ماما ءاضيس ةجاح زيفاهعضو نوت زتيزةيقواذخف |
 ١ قلطاو( «ىث لك نم ةعطقلاو سرملا زا نم ةرسكلاةسفلجلاو ءاعولاو فرطلاو رك[

 ظ ىواجللهتفضااذا و ريخاخلاناطلس وهو نيملاصلاو ءالوألا ريع هنافركذلا ناذلاوهوروخلا

 ْ نيتمكر لص م”حاتفلا كلملا رماب اورالا لق نمدب احلا قاع رسمو امماح رومي ناكةريزكلاو |

 | نيمجاهبابحاو همحوملا وملسوهبلعّللا لص تلا ةرضحملا هللا نم ةيدهامساوت وناوأ
 ظ هملع أره يذلا تيزلاولامعر وخلا وةلصلا ل مقتسم تناوة رم فلا ملظعالا مسالا مهم .قحلأو

 رزكحصاف مايا هلالث ةدم ٍلعانهذوالكا ةجاملا بحاص هلمعتسي مث كلف نم ةكئالملا 1

 ىلاعت هللا نذاب ةمهظع ةرراف لصحم هنافإ

 ص أ © وش أ حا 0 ولا

 '(يء“ 2

 1 لحام

:"4 

 أو ء.ّث

5 

 ]دانس ةيده كلذباوأ وى ' او نيتك رةالصب اهمتخاف :ءارقلاتعأا داف هماعل دب . وكمامأ نوكب ١

 فقلت رثآ ىلع تي ز | حتفا م هبابحاو هو هلآو سو هيلع هللا ىلص ىلا ةرضح ىلا |

 7 ع 1 7 0 هلازترا نع لجو

 1 ل ةمعر ه6 ى. «س”وعس 2 للا

 | هيناوال او روخمل ١ نم ض رعتم لكل قالا اضل ان مممالا قب ريا
 لس و لَص مهللاه ناكل ا ةنكم اب طن ل[ كب ُ دي تألم كيل يالل 1 رو

 م_مدق ان يفراعلا نيت قئاقلأ شور 1 لج ىتل 1 قللأ نع

 ل

 - ص
 د

 | كلا قملاب قبلا ةتلط ىلع "لو 20 رش 25058

 ًاضيا هل ةثاملادعب رعمع ثلاثا ةالصلا
 : سس كالا 1 | 93

 | ىلع لو كقلخ نم هلع ىلَص "نم َدَدَع ىنل ا مح اندَس لع لص مهلا

 لَعَو هلع هنأ قلم «_ملطللا روشلا ةطاا تنك ١ َكْنِم تيس © فعالا ا
 1 1 اتق“ رتت واح د[



 ما

 انتر ىلا رمحم | نٍدسسلَع لسَو هلع هلع ء يلم نا انل نبت 6 دمحم ان دنس
 ب

 ةناملا دعت رشع هعبارلا ءالصلا

 ترعا أ رع هب ىاهور# مل

 |دمخأ تاولس عسمج ةرك الص هلا ىلعو دمحم اند لسع لص هللا

 مهم الس لدْعَي دعي ام الس ملا َلعَوِرمَحن اند ىلع ملَسو كَ

 أذ |ردالاغ نيفد ىب رغملا تاجتلا دما سامعلا نا يدامسريبشلا ريكلاىلو ولل ث الثلات ا ولسنا ذه
 لص ,لانارث دقو م زارحن ىلع خبمشلاءذامملشأ ي لاعملارها وجىفاكل امكلا ره وج ىحسل

 وةالصلا هيلعدنا وهظَه هيلعاهالما لس وهملع هللا
 : ارق نم نأ ام صأ وحامل رد مالسلا

 |اهم اهمزال نما ابنهواه ركزي مادام ةمب رالا ءافلخلاو لسو هملع هللا ىلصىنلا حورمرضحم زكأف
 1 5 موك قست 30 وةصاخ هن ملس , هلع هللا ىلص ىلا همحنئارم عبس نم ديزا ظ

 اسهط لع ع وللا دنع اعسم ابلع مواد نم هنع هللا ىضر خخسشلا لاقو ءامل اوآلا|

 ٍ ًأدقو لاما مفر ةالاص ىمست ةيناثلاو © ملَسو هيلع هلا لص ىنلا ىري رهاط شارفوأ

 أ كطا رص( قالا ف زراعملا نيعاذكه ىلوالا ةالصلا# رابع لصا(هسزاظعالضفةئلاتلل واهركّذ
 الإ طل تبا رعسأ ذل و داسفلا ىه لن هبال فرحم كلش الب ظفللا ادهو مقسألا ماتلا ظ

 عا هللأ و ف راعملابسسناهنال تاتا ووباوصلاوهو هلحم هتلمؤلا ظ

 م دول قام الآ ةليحر ه دوج ةراد هلق دمحم اند دس لع لص 1

 2 [ًدمةتم لمح ىن رمال أ أ اح ءاح هدرذ لكيف اكس ىراسلا تاثلأ فل رو عمرك نجي تع
 | نعم انت ال ىل ثم وع كك د لاو «هاضُي الىزإأ ككلم مير ا

 | روث نب كبت ثوان هكا نايل تأ صنم ةّصنم ناكف ٠ 00 ةرضخن مه

 ْ مك اص « كتافصتو كر امم ةرضح ىف رهاب ال1 كل امل ءا"رمإ

 _ م ني ناو ىلا مولا 1 عيمج ىلع اهون :

 ْ -3 + كب 7 طاشب ىلع كح م ماقد ظ
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 او دعني ةطسارلا « تكلا _ ره انتل رشلأ» .ملغآلا بوش 7

 مار قئاقتلا عيب ان هلا ىلَعَو هك الك دهاعم ىف هب ” الإ قاري الىذل أ

 قيلت مل أ انم كي ةلوقم هلع ثم ءالَص» ياللا كل ىدملا حِساَصَم

 2 سا دقو انيوافاج ”ريمطت « هنابيلتر اون ناي اسمن هلا تبر | ظ

 اتناَوخ وخلو اولي اعوان هناك عنو أخا اسي قل

 نب للي الستر “ درثم » نيدثملأو نيمو :
 أب ةيوزنع هولا

 ادممحلا كلود نيا هيو ملا و * نيم الادسلا 0 ملئت مالصت فلا

 ١ هيلا د بر قت و نحو تقَو رضوي ّ

 ًااسدلا ىف ١ هللا انعفن ناهسلا < كلا دع ندح خلا ىدامس ملفعألا ذاتسإلل ةالصلا ه :

 ااهلضفاو تاواصلا لجا نم ىهوةبربلاررخ ىلع ةالصلا يف ةيتمحلا :> !لااهمساو ّ رخل و

 *. نين
2 

00 

 ا
 نيت ال

 ظ َمِلئَنلَآ اهْيَكَرب لانآ ةالص دمحم ندي لع رو لصوت لس 7

 يل دال عفا
 رد

 دمحم اند سعال آبو "لس و لص مهل أ لام الأ راس ىففض الخبل اك |

 لعذر ملسو ص مهلا © َلاَعْف ال أَو لاَدوُق ال أ اهنكحرب ىل ايلا

 | لرد لَ لَم هلآ © تائب ا عيمتا نما طفح الم هم

 اس اي

 -و

- 

 لس ص ملأ ١ تاوبقلأ عم ؟نم اع اها ةالح را بش ىلإ

 ءالسلاو ةالّصلأ و رتالقغل | لك نما ذا الصك دمتي و كعأل لدا |



 وي مو

 يسال موا ىدنتإم فَ مالسلاو : ءالصلاه أ دعا ىدساي ْ
 م 2

 | وساد رئاطقلا "بوني اب ىرص ب َكلَع مالو الصلا وة أ

000 

 ا تأ

 كنلع م السل ا آو ةالصلا « ةيمللا تارظنلا بولطمان ىدس اكد ان َكلَع عمال او

 د , رفا ىردتسات كلَ مالسلأَو :الصلا و ءاب ربكلا ناود رس يداي ٌْ

 زالقلا هريزرقلا طاسب لها مامي ىريستاي َكيلَع مالسل و ةالّصل أه امال ١
 كلل «سادعرمد -

 كيلَع مالك او :الملأ» بلل لهآل ب وخلا 1 لاَمحلأ اداب ىرصإَي كاع مالسلاو |

 خاب عينت مالك ةالصلا» تالجتلا ةمَظَع فاق لمَجب يبست ان

 هللا لص للا لوسي ى دست ان َكنلَع مالسلاو ةالشلا «تاَمَملَآ رارشأ طحت ظ

 « تاجنو'زلأو كبت و كلا م6 تاكل ةَمظَع راد نانوكتام السو ءالَص كَ

 ]له كتاذتأ' ساو © كن : اعونصم ليم وو كتارضَح لامح ىلع لِرآبو مِلَسو لص هلل ظ

 مَع و» كنابه ةحمو © َكئامَظَع ] ةيهج وو ”كيالَجت هل ه كتانِص لَو

 « ٌقاعصملا١ قنصل“ ه كناقواغ ٍليلَج دب رق و« نوم نع رن راتنإ نتكلم

 أ و ىتجت" بببتللاو هر نت :لخأ و قسمت قبل اوءافولا ىذ ىفَول' ظ

 ؤ َكِتفِدَخ َدْواَذَو ىّسع دو هيلا ولو تو ةلساوم يلا:

 [| © لوطفتو لع آف ىو لكل ربها ولأ © لوس ون لك ىلع شان 1« ليمتلا|

 | همالك الب تان اكل لكل دياز خلوه واركلا نيتك ا همدمع ةنازخإ
 ل اسال

 ىف هتسلاحل اه أو © هاش "نم اَساولقَو « ءانَس - "ني [ةاَدْيَوْس الضأ مهلا

 ءاطتل اكو لإ و نانإ لاب ديت لف هنلآلم انا ناوي د .لكإ

 2 اًنسحت ىلع لرابو 'لَسآو "لس يلا هاا: 20 ىليماَب 'نيما © نامل ول

 [ذياو عش لَم مهل ه ىناتل انسيط ىلع كرا ْملَسَو لَم مقا فَضأأ
 ) لَص مهلل أ ه ىناولأ انلخ ىلع درابو لمَ لست ميلل6٠ يفاولأ دعم ىلع

 | متم رخب لعرإو لست لس كفا« ىاعل ان : انغ ىلع لرب 'ملسو
 ا
 ا



غحا< و9 انه 0020 21010011101 نالثلا ١
 انا

 لل لا عطل ديس

 يعل

 اساس

 امالتو ةالص مدع نم هيض هل اىلعو وئام ىف نر دصو# ع اخ "نم

 سدد ”يوىىم*

جرات 'مهللأ « هن طق ما“ ودب نامودي ظ
رطل أ وع بيجي مقل أ فشاك_ مهل 1 

 نب 

 نحت اهب تينت ه1 يل أ افتحو خالو انا من ظ
 نيب © للا نع

 ةداَبشلَْو بلآ ]م شا رالاَو تااومسل بكر مهل 1« انالثو لاوس“ نم هجر
 سب

 ةلدضو كن أل | هلال نأ دب ا ذك ىف هك مغآرا ظ 1
 0 .ٍ 8 2, - 2 2 مما 0 2 م مر 0 ِ ا

 0ك

 هل دنع ىل 'لعج اق تن ألا "قب 527
 كانوا هلآ ءاثالث داعي" فلتين ةءاقلامو ل

 ىلا مح

 هما ع ك

مهل «انالث هر دقلأب اضل قلل خو ةناممآل آو ةقحل اوةحيملا
 | لجأ 

الأ لهآ ولآ يلع لحم «ىقشنلأ ل دوخي يِالَس با
 ( مهلا تاك هاير 

 ثملْظَو ونس تلمع كيلا "بوثا-و ةل'رفعتسآ آلا هلا آل'نآ كب دعو
* 

 «اثالث و َتْنا الا بوند ريغ ريثغب ال نق ىل 'ريفغأف ىسفت

 هلع هللاوضر ىيسملا ىسحلا ىدمحملا نحل 'ىنغ ريما نامع دمج ىدسسل# لصلا هده

 وهو « لوصولاهملادارأ ن نللوخدللهبابحاتفمو لوسرلا حتقو ٠ ىمسملا هباتكح نْم القت ظ

 مظعا ناهلعا هتبطخ ىف لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنثا ىلع ةالصلا يف ًادج مفان سسفن باتكأ)

 ىلع ىلصام عسجأ نا تببحاف ملسقلاو هيلع ةالصلاسو هيلع لص هبرقدملا قرطلال
 ريشي# قم ىف ٠ ىشينذالا قونو نوماس ّلاابع نم مهعبن نمو © نيعب انلاو همحصك هسفت

 تاولصث الث تفلا عاهارثباط ةن ومسملاة مط ىلا ت لص وانلق# ىنملا لصحم ةرايزلا تسقوازا هناا
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 تمقوو و ةرجملا تلخدف انت! «ةركحذام قمن ىلع عملا اذه تدرا مث« ءذحريغ
 | ىلوقىلا ةطخلات اد فو وصقملا رسب دماونذاف ملسو هيلع هقا ىلص قطصملاى دعب ألا

 + نيحاصلاو ءارهزلا نم وىنماحل وق هنمتلاسوةشه لل رسلاتحن ةتنابابكح راو هتسس
 7 ىف هنمبرقلاو حافلا رس لصحم اهنا دافاو © نيمزلب دام مهم اهلوبق واهل سالو وأ ؤ

 ظ ةداهعا اه كمفكمف © هن دان ناب ةضورلاىفاهلعجو نيعماسلال وقع هعسن الاعأ امآ ت6ن رادلا
 | امس تاامحأ نم وه« نمحرلاءامل وا نمأ ونوكت نام درانا ©« ناوخالا اهلا ابثا أريعرسأ © © هملعأ

 لصيف يناثلا ٠ ةالصلا لضف يتلوالال وصف ةسمح ن أي لك ىف باوباةعيسا يلع وو نايدع دو ظ
 ضع هن ىلص ايف عبارلا © نيعباتلا وهباحصلا ضعب هن ىلص ايف ثلاثا ٠ ةلماكلا هنن قلع هن

 ظ ةيوبةمعدا ضعب عم فل ولان اسل ىلعى رايق سماك » نفل ظ

 ىلذاشلاىسافلادح معلا دمة وك 5 اناةالصلا رشعه ماسلا ةالصلا

 بلت ويسهل اوثَسا ونت نأ ا يل لع: نولصُي هَ المو
 د ديور َلراَرشأ ةاقشم أل امس عج "نم ُلَع "لس رمل

 كرار ةَمِلَخَو « ةئناب رلأ ةرضتللا نع ايا راّصف © ةِصاَحرلأ َكِراَولا

 | هس ر أل "كن اًفص رهظم ُنَعَو» زن / رمل َكئاَذ ذب دحأ هل وأي وهف هس ةيانلأ ]

 نم ريثك نع هب تبجح هك ٍراَرسآ "نم ارِسَو هكْنَع ًاباحح راصو كم كفآأ

 ظ هاج ملأ أنت ماسالا رجال 'رتل وهن ركل اوي متل ظ

 هواَوقأَب اًنعآماو هولامفآب انسيلاَوق تمعن 'نآ هتالع هنماعبو ء كب 21

 راسو ء دا وحب انحاشأو « مِرارشأبا اَاَوْر او« ِءِراَونأ تولق ول

 اَناَمَعأ ما وحو ه لامك مَع راو ان راَصبا وه هتدهاتمب اَنطاوَبَو ه هتلمامع ظ

 ظ أَ ص هني رضملا نعاس ”نوكحاف كب وهو هب ' ل دهشت ىح ههناًشركيف ١

 ناقل يلو ةالَسَِْ لست 3 نإ نأ مهللأ ”كلاستو امهلَع امهب لداَو

 هد ا صا |ينقند ءدتل ذو سلا ترو هديل اسي نتجت ة مراقد بان



+. 

 »وشل ثرلآ هّنآل و ءايشنلا ةنم ةم امم نحت « ءانقن" الأ ةحفن 6

 م كن آنونْكَم فا دما اَلَع هي هيوطنل أ هنوقايل ًاَوهكه نوما كئرقلا 'رظؤتللاو |

 رس" م الدب و كلغ نمابغ نكن 28 كلن اًمولعم فانا اهْنم يحتال ب ةياوهشل أَو

 قو هت كس زي ال فكو َكلع ميال ا رهظَم كلذ . راض ح كدي و“ ظ

 ه( هلأ نوي انامل كتوم ن ذك أنار كل بل اكلم ا

 | اتمام ومب تالا د مهل لعْجأَوو ءآبنت مصحة ها زن

 سهو

 ميدلت التم ديل الخ متلتج لع لأ ضرره تب شرا ونا نم كعم[

 ظ موي ولف نم تدمر دك الآ بنا وشو«راغآلاقِر نين رهطملا اهىدفا حبات ظ

 باش يف ْمْرْخاَو عيناك لآل ققكتلأ دئآلق تِمْجَ « يناتظأ هروذأ
 نبتت

 م 2

لا“ ' مهف كني راّصتن ال مهتسضر و * راتخملا كين باص نمر مهنا. رادتقإلا ]|
 اةداس

 اس هوا

و ةرَشَعْل و ل 7 ٍ عم 'مهلع هلل وردي زق“ ميلل ١ ٍفعاضو « راش 1
 | نيفسمل ا

 ش عيبجو هللا ىف انناَوْخاَر و اني اشَمو ان دلاوو ًاسونذ مهلا رفف ةاو# راثالل ظ

 |« رارو الأ لهآ و مهم نيعملعأ "عت امان ونيسلنُملآَو 2ت 37 1و نينمولل ١

 || يلذاشلا ىسافلادمخ خيشلا يديسريبشلا فراعلاريكلا ذاتسالاتخبشل ةيتوقابلا ءالصلا هذه |

 أ لمسسلا ىدامس لم اكلا ٍلضاىلا/اعلاهتفيلخ ينريخادقو هنعةللاىض رنيش رشلانيمر حلا ليزت

 ؤ هدلعهللا ىلص ىلا ىأر هنا مكمشللا نم عمس هنآي ماش | قشسد لري ىبرغملا كرايملا دم ظ

 / نوصملارسلا ادهلوشو ءردصملا هعركحلا هتحبسم ريشب وهوايفلأت دعب ملسو#

 | احابص اي ارق ىلع مواد نمبطقلا لاقولوبقلاب ميم تيظفلناوبدلا لها ىلع اسبضرع من
 ناو ىنعمو اسحامانمو هلظش ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل هم ؤرت رك ت ارم ثالث ءاسمو :

 0 عمتجا تح جرخ افءاياةعبساهنءارق 5 نعرتشال ةولخلا نا وخالا ضعب ام لخدهنا لاق ذاتسالا 3

 : عيدا الا تممتجا دق وتلق هارارسالاو مولعلاهنع ذخاوةظقماىف ملسو هلع هللا ىلص ىلإ ا

 | لاذ داتنكحو نيناعو سمة سرصم ىف ةيلذاشلا ةّضرطلا هنع تذخاو هنع هللا ىض د
 ١ دش وهتك بل تاصحو ا اسو كج ترش رضغحو ورع رمال نا ينل علا ملط ئالغتشم |
 3 نيل 1 دا سيل 1

 نا
3 0 
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 ىولعاب رم ن هللا دعى دل هناملادفي رمشعةئماتلاةالصلا

 وَقَو رار كما اني آنك بهن ءآلصت دمحم انِدْسس لع لص "سيلا _َ

 قس دع 'ملس و "لرب و هو را ىلع هام ا رامون رام يف «ما 6

 ظ َتِلَعاَم لم كُمِلَعاَم هيو
 نيحرلا »بع خيشلاىديسراخلاثدحةسالعل,امالاىخناشم خشنالملاءذهرك

 هللادبع فرسشلاانخسش اهم ىتزاحا لاق وه ديتاسا هب عج ىذلا تب ةمتاخ ىفهّللا همحر ىرب زكلا

 ةنالاقو فئاو نيام و نيسمخ و نامث ةنس ةف رسمملا ةكمب هتقل نيسح ىمرضملا ىولعاير مع نا

 ةفيرشلا ةهجا وما ىقملسو هسيلع هللا ىلصهيري ني فقاووهواهمملا
 ىرعلا ةو'الاح ىلأ نسحخسشلا ى دس ة الص رشع ةعسألا ةالصلا

 م هرم

 أ ج رفمو لاعل أ فاش بوح 1 ٍبيِهَحل مجم اند لع وسي
 هل م

 ْ سو ب هو هلا لعد

 ]| نسح خيشلادقتمملا ىلولا ىديساهيينزاحاواهذنقل بركلاجيرفت ؛ ه! رجم ةالاصلا هده ظ
 ( دقوهيرجخ زلالا وهن امتالئثلادعب تس ةئسوهوالاذ ذا سدقملا تس ىف نطوتملاىزفلاةوالحولا | ظ

 | ىتبركمللا جرف اهولتا نأ للا ءاشاماهتولت نادعبف بركلاو مهلا نم يبملاناك ام هل توكشأل
 | ةغمصلا هداهم ملسو هملع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا ةكر وهناسحاو هلضفن قيئماقوف ىئلبوأ]

 || هتاكريبانسفنو ىلاعتهلا هر ةنسب خيرانلا اذهدسب هللا ةمحر مولا ةافولاب لققكلا خمشلا نام ةقيرملا]|
 ةئاملادعب نو رسشعلاةاللصلا

 اني هلْحَت ءالص ى_رلأ رجالا أل ئدل رمح انس لع لص لَ

 بحاص ىديس زلا ىجرمشلا فطللا دبع نيدمح!نيدلا بابش خيشلااهركذ ةالصلا هذه
 ةبركىف مسقو نملاق هنا نيل اصلا ضعب نع لقنودناوملاو تالصلا هءاتكىقىراخسلارصتخمإ]
 ها هنع هللا جرف كلذ رركيوا رخآ ىلا ىمالا ىتلا دم مدس ىلع لص مهل لاف ا



 ع+: 3+

 ةياملا 1 دمي نور شملاو يدا اتالصلا
 سس ىلا تس ١ يس .١١ انلخ 1 2ٍ 1 500001

 انظفح اًوانتغ أو + هللا الا اهلا ١ الردق هلا قعد رقت ايست قع لس و قس مهلا (

 و مال ري احمر نينا نع ”ضرآو وثآ نع ف رشعآو هءلَضرما 1 موو ١

 * يآ موق ايئوتاي عم السل اراد هسا ًاثحداووما كل 1 وياج وهلا راس نع
 فراعلل حاورألا حاصمو حالقلا ا تقم بانك مَعَ رو رخآ قعدب وتكم يأ زةالصلا هده 1

 ةقصلا هذه هصاماهدعب ب وتكم و باتكلا نع هحراخ ىرعتكما هلق! ءاظع نأ ىدس هللاب ظ

 | قفو ناو ةرم فلا ماسوهيلع هللا لهب ؤراو فال ةتام نمدصقم لكل رقت ةكرانملا
 راضملا هلع قف رصو تاقواَخلا راس همف سيح وريالا يغهقاةءانغا ةرم فئاموب قكايسءارقلا
 هف ورحب ىهساةراسلا /قتالاهتتاضةوتاق الاو]ا

 ةناملا دس نورشثملاو هسالثا ةالصلا

 وم < لص ع ل ير
 10 المحمي انييحا دنع نامل اكيِبم ىلا هحوناو ٠ 3 انا يأ

 همالكل لوس لأ متابعتك دعاك مقشاف كير ىلا كب لح وح انا
 لع نيديتلاو نيل اريح نياتتبو "يلا !ه1دع رحاب ةنغ هلفت وى د

 ولا

 0 م كي الدقة ةماق ١ تاصرع ىف هيالح_رفو# هيل
 رفغأ و انيلع ضاقت لاو الع الَعُم هع ةمجأو باملا ةمقاش هلو ةفشملو
 نيملاَعل ار يدم نأ غر 2من ايل ندين 1" ميم انآ

 ببحاص هرك ةماسو هيلع هللا ىلص 0 لسونلاو هلع ةالصلا لع 4 لتس ١ ءاعاقلا اديه ؤ
 ظ حصخ نسح ثيدح لاقو يذمرتا وحن جرخا ءاعدلا امه اهحراش لاقو تاريخا .لئالد
 | هلأ ىر فيلح نب ناينع نع ىيرهاضيإأ حو خو داخل طوخ ىلع يحشر 1 | ىاهلاو هحص# ف ةزخ نباو ةصق هلوا قركّدو يتازيطلاو هجقم نناو كاسنلاو بيرغأ
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 | ىلع قش.دق هلأ للا لوسر ب لاق كاعدأوا لاق ىرصب نع يل فدكصي نا نأ
 ا هجوتاو كلأس اينامهللا لق مث نيتعكص ر لص مث أضوتف قلطناف لاق ىرصب باهذ

 | مهللا ىنرصب نع ىل فعكب نأ كئيب ىلا هجوتا يئادماب ةسمكرلا ين دمج كيينب كيلا
 || فلؤملا دنعام لففلو هرصب نع هللا فشك دقو عجرف ىسفن ىف ىنعفشو يفهعفش
 ئ هركذام ىلع فلؤملا دنع ظافلا ةوايزو ريضت ضعس هب افكسص ىف تبان نا دنع ىذلا وه

 ىنثا ىلع مالسلا دعب دوعي م لاقف ماس وهملع هللا لص ىنلا ةرايز يف تبان نبا هركذوتباثنا

 عمشنلاو ءاعدلا رثكيو لوسرلا ىلا امهتع هللا ىضر هسحاص ىلعو ملسو هسلعتنلا ىلص

 دل دملا نا اناوعد رخآ و هلوق ىلا انه امركصذف كيلا + جوتاو كلأسا ىنامهللا لثم هبل
 لئالدلا مراشمالك ىهْسا نيملاعلا بر

 هئاملادعب نو رشملاو ةلاثلا ةاللصلا

 لم اوهَتبرْدَو هِجاَوْزاَو باح و هلا لو دمتم اناس ىلع لص مهل
 ككلم ماودب ةَمئاَد َءالَص كملع ىناَم َدَّدَع هتْب

 يلا ىزمزلايرييزلا سيئرلا طاص دم خسشلا ةمالعلاىواتفىفةالصلا هذه تيأر ]1

 تاريخلا لئالدأ رفامت اكد: رماهأ رق نمراس نءا ريغصلاىدسس ةمالعلالاق لاق و هّللاهمحر يفاشلا

 هس رافا امموهن راع صن ورارسالازونكب اتك ىفكلذ تيار © ىريب زلا رادع ت هنا ةرم ناعب را

 مسشلا نع تاقثلا لقن ةالصلا هذه هصن ام هطخ نم هندمقو هللا ةظفح ىئاسلا انحش

 أ رق امئاك ةدحاو هرم اهأرق نم اولاق هه اضفنو هنع هللاىخر راسم نبا ريغصلا ىدمس ظ

 ددع دمت“ ان ديس ىلع لص مسهللا هغمصب هبدش ىهو هأ ةرم نيعبرا تاريفلا لئالد

 || ابظع الضف تاولصلا لضفا ىف امل تركد ىتلا هللا كللم ماودي ةمئاد ةالص هللا ملع ىفام

 | ىني ليج نب ىم ومن ,فيطللا دبع خيشلاىديسل ةثاملا دعب نورعملاو ةعبارلا ةالصلا |

 سار | ةمج

 هل دما دن ربما ل دم «١ قطصأ نزإا هداع لت ماالّسو هلل دهلا : رن معوسرفم د2 ٠ تير وسرمءا مدي مس ةمم سصا رجح نيس سم و سه سو

 خلع -
 :. نس 2 ص َّ لل ا ع تك اره ع ش 2

 أ داي + موق ان حاب موقاي ساي م ويقاي توع اي دج هللا ايران هللا اي براي هللا ان برايل
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لخلا اًراَن ماركالاو لالحلا ذاب مارال اور لالا ظ
 ميد دب ان ما“ مارك الو لا

 ةقا فاو ةقاشلأ مده يف ل لئخَت"ز نآ مهللأ كلأسأ ضْرآل او تاومسلا ا

تارا لغآ ا فررطي ةقارطو ةوطخو ةلظملو ةحلو سفن و تقاوَو
 

 ءاشسلا "ع

 نأ ميل كل أنآ ناكادق وايل اك كملع ىف" وه ءىتن لك ضرآلا لْهآَو

 الو ءالَس ملا ملا "كلذ ناعضا َفاَْض ينام َدْمَب ويا هدم ىف ىلإ ل /

 « در 6

 احم اني كا وس راو تشين دلع ىلع نيد لاَمآَو كلَ لم يف ورضع |

 لمار ردو جاوز وموال وون اَححأ ودلال عَو فرع الور و ىئألا اىن 1

حو ومادُحَو ميلاومَو عاب وهعاشآو ءراصناوم راضأ و هش
 0 يص

 صاد يب و ع نش عا مس

 و تامل لهأ 'نم . دلع نصل الم لضفنا ”و'ق وهن كِل ذ'نم ةالصكأا

 أعل "نيم رك الآ“ مو 1 كفن اك ةنطف ىريأ ِلْضمك" "ني ١ نيضرأل أ

 ( كن ودلٍدَْع لع مل ولك ملل آه ملعلا مدمس أتانا انم لباس . ر نيمحارلا |

 | .ءااو هلا ىكَعَو رمل لوس راو يألا ىلا دمحم انش كل وسور |
 1 2س 0 يا ساه سل ل 5 7 0 سا اى اس

 ٍ «سملاّومو هع اسا و ةع امشا وه راصتأ و مرابصاَو هنن ردو هجاوزاو مرتالاا و

 نصل
 0 نصل ل نقلا عر سس اس _ٍ "ل ا 1

 1 متاملكل اوبفورحلا د دعو# تام ولعل اددعو# تا ”ولصل 1لَضفا هحئودم ١ رخو 1

 ظ امهنسأ 9 ّلمَو 8 تاَوِمَلاَو نيضرالا ع 59 © بت نو و نكس" دادع ا و

 اددعتَو شارعل أو ىركلا ١ ةلزواَضرأ لص و عل 1 ىهتسم و رذاَرمل آَلسَو ا

 لفت بره المل ١ تاقملا< رو قتلا ٠ يشل دعو هتك داّرشلاو بخيل "هيا |

 ملم 0 ميلا 1و تارا مفر ايو تاس لَو 8 تاوعدلا بيحت ان :

 ظ جاور دآلؤ اوربا هللا ىلعو برعلا 1 لوسرلاَو يال اىتل أرسم انس

 ل هر نع ابسو لفغاملكَو نورك اذلا هرك دو لك دامك هبت لغو هنو

 /د دعو ةوضملا ءاَسْحآ مدعو نوال 2قب دام ةَدَعو نولف اعل" مرد |



> 
 1 اندص هك وشو كبس هدا ىلَع مَلَسَو لص هلل » نوئلكشللا هلكت أ

 8م ره ”تثس نم دش وح ما شر 2 تاه

 مجاوُزاَو ءدآلزأَو ِهباَححأَو هلا لَعَو ييرَع ١ كلوسرلاو يالا ىنلا دمحم

 كيتو ةلدانع لع لس لص ملا ه”لغآ ل سنا ةآلَس هتيم لغو كْرْدَم سوه ةثعاسا 2

1 

 لَو معاد َ تتر اج رم انيس لاَو ريحت انس ديس راب : جاد أ

 8 ري هع م 55 000

 | حارا قَعَتملَص مكه لْهاَو هن ردو نينم. وأ | ١ تاهمأ هجاَو زاآو ىتالا]

 ظ مدآلو اونا َو هلا ىلعو يب رعل أ لوس أو 2 1 ىل ارم اسم كالوس ٠

 ؤ لدنَع لع "ميسو لص يللا © ا نك وه الس هم لهو هت ردو جاوزاَدأ
 يار” "ملت سا

 هيا و هل قع وب رمل أ ولوسرلاو ىلا لأ رمت آند كل وسر كيد |

سو_لص "يهلل © ىَ أس وتم , ذبحت مهني لها و وتل ددوجاَوزاوءرآلْواَوأ
 1 ل

 | ىعو يب رمل الو لو بآل أ ىنل ا دمتم ان يبس كل وس رو كيتو كد دْيَعِلَع

 / مظع ونوس رفرشل ىف 5 هت ٍلهآورتب د ووجاَوزآَ ولو دبا اول
 مك هش

 ظ ىلا محم ايد كوس رو كيو كدْيعلَع ملسَو و لص 60 هردقإ
| 

 متل ع هلا - يا قت قط

 |اهِض َرَدَو ٍباَوُزاَو دلو و هبا آو هلا ىلعَو ب رتل لوسرلآ و ىنألا|

 "ور لص مهلا« ءادآ هقتلو اضر <كآ هز ءالص همن لهآ

 ووالي ص انيس كلوشرو كيندال ”ل « ريض اس 2

 هن ى رج مفرح لك عدس هيب لهآ و هش ر ردو جاوز ءدالؤاو هباناوأ

 و داحس

ا ثق لاو مله اموت مق
بر ةمايلا ميدي بلآ هس

 | ا

 | ىلا رمت ندب ىلع 'لَسَو لَم مهلا هميلا عب لأ تجنن
 روم

 ص كد س هي < ب

 | م : هريس لا لا لعد دم 2 دكم لاه دي 00 مهارلا لاوؤ

 ترم سن ه5

 1 1 9 مابا لع تك * دب 2 نآ 0-7 ريع رس

0 



 يبل اى كل أك سو الاد انيس لع لص ف هادي ديت معارج! |

» 

 م ير عر

 ١ مما لاق َعَو مها رلا ىلع َتيلَص م 4 هب ردو هجاوزاو دمع انس لا ىلع

 هترذَو مجاوْزآَو ٍرّسَحم ارت لاعو يالا تن سَ اندلع راد

 | -لصت مهلا « ديجت ديم كلن :نيماتل أف مها! لآ لَعَو مهاب كَعَمشَيأب آم
 ١ معا را 8 َ و مهاب ىلع َتلَص 1 6 دمحم اندست رلا لعَو دمحم اندس لا

 ل تكحرأب 5 دمحم اندس لا لغو ممم اندس ىلع لأب مهلا 19 ديجت ديم َكنإ ظ

 رت ندي لع” مهله دع ديلا مها ث! لا ىلَعَو معان! لع

 ”دبم كا مهاربا لا لَعَو مها ثا ىلع تلح 6 دمحم ١ انس لا لَعَو

 < سى *.و رم سو« ةس يرون“
 مارب ىغ تنكح ادق انس لا لك دخان ىلع كتوم ه بج

 "يه * <

 لا َلَعَد هدم ند لَع "هل مهللا « دجت ديم كلا مهارلا الو

 نأ نإ ) © ديت ثيح نإ مهاربا ىلا ىلعو مهاب ىلع تلح جت دا

 | ملأ تيك ([ملنت اوُئِلَسسو لع اولصت انما نزل اي ست[ ع نولصي 57

 | نييبتلاو نب + رفخ أ ةكصيالا أو محّرأ لأ رفأ اوس ليفت ليل

 م
 رامى لع نير املا 1 "باري رى نم "كل مس : ام و"نيملاصلا و ءاَدبْشلْأَو نس رصل او

 نيملاعلا برولوُسَرو نيقث مانت! ونيل رخل سو ”نيينلأ مئاخ هلا دبع ١ ظ

 ٍهلَعَو يي _جارسلا مقتل أ طارقلأ كنذلب كبل بادلأ تلا دجال

 ظ هيكيالمو لات هلل ١ "تاولص © « ةرم ةئام ةعملا موبو تايم تالي مون لك» ”.يسل ]

 هو مالسلا دو ِهلَعَو دمج ان ديس لع ٍهقلخ عيمج و ملساراو هناسسن اذ ظ ”- يسد

 مَ انهم لع ةكي اكو كتم ىو كئالَس ٍلعجأ مهلا « 46و |
 من اخو نقتل ماما نب نيلخرملاإ

 سا م

 سلا جهاءم 7 ر) ا ل س سو يهيم سا «

 شافو مل ام كاوسَرَو كدْنَع نيس
 راو

 يرد هفآزقازاو ىدشل ارو كيت رن لا عناد



 «.و
 شك اوأَس ف ارش 'لَمَجأ تايواحل ا قل اخو تاكومسملا ئرإو تاثر

 ىلع كم الس قو او كناحت ىك ذأ وك" الآ لئ اضفَو كنحَ كح هقأ رو كلي اك تى لانو

 لوآلاو مالخأ عالاو ليآكلا ديس كل وسر ولج و ل دبع رحم ان

 |يرالا روثل او هل زاب ال تان | مفااكلآ عس الأ جالا ينط يارا رخآْل

 | لعكس لس هله نوح ةلملع ناعوت « نوما تيب ه ليان
 . هن س7“ 0

 لَعَو داجألايف وم دسَج نلَعو و اهم :آلآىف هسا غو ءايسنا الأ ىف رمح ان, دس ةلسسلا
5 

 م2 ا نع ع ل لع ناسا ساس ى ورا م

 اهداّدم! فدارتبو «احذا دعا فعاضتل 2 الاَصر ويقل يفور لع وج

 م

 ياو دل لغلق ١ بر ٍ!لَسَو «ةلواودي د د الص ١
٠ 

 »4 يا د

 ٠ مراهمأو بلغ آو ردو مجاور دال مبا هلآ دمج أب

 كنا ا انم'ل بقت انب ”ر نيج 'مممانْسَلَعَو هاو ويست هعاس أ اوهعاشإوو راصناو)
 نسا سس

 اندم ةكل ونموت كيو الولع ىلع 'ٌليحو لص لآ ا
 | تابت مدت قاوم سبيتلاو ىتجملا لون اأو قلتم 1 دل دس

 || ىكسلا» دورؤول ا ضؤوتللاو « دوقمل أ ءاولأ ٍِبِحاَص « رشم أ 5 مَقُكأَو

 ةوْيللاَو ةراذتلاَو ةراسبلاو هل الدلاو ةلاس للأب تتح ىذا هرَْكل أ

 ىلا * ىقث الأ دجتمل أ ىلإ مارح دين نم دين مب ترسو وقار

 ال هس را راو ه ذأ وأ نانوق باق لا ه ىتنلل مر .س ىل !هىلفل أ ناويشلا

 اعمل وو دَهاَسَل 1و ةمل اكملاب هن نر او هىونل ا ةيانل أ تلاد« كب 1

 :تلتاتز ه نيقاش همر كتر أو هرنيكشل او راو للأب انتو را
 ملس ومال سدو رد قل ور أ ةتفصاوو

 4 3 اصن | مر اصر ونس ,لهاو هنن ِرْذَو ةل

 | رنعكع



 « ع+

 من نقلا اقع دكأو يلين هسراذشتو هوت داتا ياك

 ا د ة لدغ لت ”ملسَو لص لص و(!نالث)نيملاعل أ برأي نيمار

 (| ىف غتشف ة الص كن دك ىمل 1و كم السنا واكل لس لَسف نيني ما رح ١

 رس الص اخَم .اضق أ الوادم اكوا هي اخآلهالَس هداحال ا طبحُتَو هدانا |

 | براي _لصوهمح راب نم رابه مي رك الذي ككلم عاود م ود دمار يع ا

 ا ناو هلال عر نيب اح رمح انش "كل وُسَر وكب و َلِدعىلَع ”يلسآو

 ىلع د ليعامنإو معانا هنو وب ا ىلَعَو نبال نيل هب لغو

 1 .اوْزأ أو ههدألو 1و مهم لك لا 1 وه نيل رل او نيب نم هناوخا|

 6 كلور كيتو د دبع ىلع سو بَرَآ لص وه نيممح ا يبو بند

 آه نيماطلا نيبطلا هل لْهاَو هيا ولآ لعَوم نيس من ارسم اند

 1 َنيِاَصلَأَو ءاسبلاَو نيش ديفا لغو «نيِلَسرثثأ نم .مرتل ايلوأ لعد

 ْ هلا لعمل مخ دمحم انس كي وسو كسب َو لعل برب لص

 نييكرغل اَكتَكن المو د". هلَخَلع وَ تيراطل ويلا هت لغآو الأ |

 تاوعتلا كب المعسجلعد لِساَراْرِعَو لف ارشإَو لس اكسو ليج لعوأ

 ئ رم اندم شياو ريو كيب و لربع ىلع ملسَو براي ٍلصو ه نيضرآلاو

 ْ نيالا عَو هَل نينطلا هش < لغاودءاحتاو هلا لعوو نيسبتلا متاح ظ

 ؟أ لرنع لع "لس برأي لَسَو هني اوم نينمروم أ نحو يالا نس ظ

 | هزل نضاكو هزمألا ريو هلأ يف رم انيس كوس و كبيس
 1١ تاَْد َدَدَع و رطقل او احبس دعو « رولا مُقَشلْأَدَدَع» ةَملاظل ٠ ءالَجو ظ

 | لأ هَبَع 2 لأ: دعو ه راجل ىتوورامتلا دعو هر او ربل
 عاد دس

 ّْ أ ل تح ددَعَو كايا َىِياَسَو َكياَسَن دعو هامل هلَع ف رْغاَو



 لا وغالاو نحملاو نحال عج نيا انجن ءآلَس و تاَيسِطلأ تارا

 تافالاو ضارمال آو ماقنبل أو فلآ ع يمس ' نم ا انملسن هلم امْملَستَو ه تان و

 ميجا 0 رفغتو « َتاَسْشْلآَو بول | أ عض "نم ماج ان سهطت و« تاه اًهاَمل"أو

 | ه تامحاخلا < نم لعام عصابي انك ىو هن تاّنِطَحخلأ انَعاَ وُحْسَتَو فوت دا |

 عسي نم ه تاياقلا أ ىسق اج اغلي َو ه تار دل لغأ ةلدنع اج امن رو ظ
ّ 

 كلنا انم'لسفت اسر «.تا ودل بج للا اي برا« تاممل ا دمبو ءاسل ىف تاريخا

 | ثلبو هىركل أدع آند كيا هعاَفَش لشاو مهل 1 هملتل أ مسا َكنآ|

 سا

 | < ظوع ُ . عا ع ب

 | هىلوالاو :رخآل ف لو زش باردا 1 جرد مقراوو ىرشل دبي اهم هللا رظن
 مس حان

لصف هطغآو » ىسوُمو مهاَربا تيا 5 ش
 1 ”كأتام لصف مشل كل اَساَم 

 انش يسار #4

 ااماقم مب أو مهللا ه ةماقل أ موي ىلا هل لوم تنام لْضفاَو كقلَخ'نم ْثَح
١ 

ولوالا هيف ةطبغب ادومحع ٠
ساولا ناو نوارخآلا و ن

 ا فّرشلاَو ةضقلاو ةلي

اشلا ةلزتلاأو ةعبفرلأ ةَجردلأَو لآل
 [انَع مرْجَأَو ةقسنللا هلاغل ا ةحئ

 ' بيسي
 ٠ هلحارو يف ذزو« هم ِنَع آب َتيَرَج ام لصف | انَع مزح 1و هلخأ وهام تر 1

 أ راج ' نم نَمْجأَو ه ِهَعَو هش نكستسم انمآو و مهلا « هتعفرو هذ هف َرشَوأ

 ىف ةماعلا مْوي ارشح او هوتلم و هنمد عانس 1و هتستارخاو 2 ارو هدا

 ْإ انعحأوه هماخور هلم ١ م / © هتعامْشإ ل انلْخَدَو هيضاوخح'نمانقْأَو » هنترطُ

 كاس نع © ” هس

 نيبكنا نم يلع سهآ نذل حم ةلدئ قايل رت يف "مسي ب
 ليفت انب ره (انالث ) ”نَمحَراي :ن انمي نانحاي 0 يرش رادهشلاو نم دصلآَو
9 

 1 هيينرعل !لوشرلا و هبال اى مل ادع ورث ميلعل ة:بمّتلأ تنآ لنا

 ا هنن لاو هنبردَو هجاوزَأَو مقرا ودعا لع

 ىلا لاا ا ل” لع

 | دفنت ليتل ا كَ املك دا دادم ١9 كشرع هيزو كسفن 8-5 3 كِقلَخ دمع دع لت 8



»-00 
 ل ؤحالو ١ ريكسصا ل ُُ و 7 أ الا 2 ا و هلل هلل دلو را ن احسه نيحارل مد 3

 لأ لغو ملام : ليو نزول ام َد دَع ةدَع مانع أ ىلعا بأ ألا و الو

 ظ نس رعب و كرف نه ةلاَنغب .ةديؤج نيتك يلع دوُعَآَو تاونات ”روفمت اي كيلا يوناو
 ورفع

 ظ رمعل ١ ل در ا ىلإ 5َُرأ نا كبر دوغ آو ىنعضو ىو ' نم "كن َوَكَو كل وخر ىلإ

 وع أ ين مهل اه« ةدايزلا دعب ناصقنلا نمىا هر ركل ١ ١ َدْعَب روكا رم ٠ كد دعو

 كما ةيتب ا سب تر دوغ "لتسوق نمر كي اناس

 ها

 |[نوريأ ةلغ و نعدلا 52 كب ومن ماودآلا "واخوات

 أ لنك او رجشلاو نوط لآ نم كب ذوطأَو ا دابهلأ ةنامَْو
 لو لس ىم تك ل َ م هر وورش س

 ا نم_ كن د او لخل او نيا
ًّ 

5 
0 

 ب

 روم

 .اءايانا ”«نثبم رس <

 3 هارخأ و واوا 0 ف

 ظ 7 0اس انكسصاَم َواَدَ اناَدَع ىذا مدت مظل ١ لك لأ

 النا ةحرَكتانل نماتلا بت يوحي دب بدق ع اانا دق
 و لا عدت صاح

 1 2060 لع مالسو نوفص امتع ةزعل ا رِبَر كلير / ناَحْْس ُباَعَوْلا تن
 نيملاعل ٠١ ا

فنملا كلاسم ىفةعماحلا ةلضافلاةالصلاءذهركذ ٠١
دحو الا ماعلا خمشلا ىلا رمضحا هصنام اهلق لاقوا

 ظ ا

 ]| نم ىلع ةالصلا ىقرمحالا تيريكلا ئمسم اباتك هب هللا عقن ةينيعلاةسس ردم مام|نيدلا باب
 نتا ليح نيىموم نب فيلل دب عيش ثوكلكاطعا 1 هيلع نم
 اهرخآ ىلا فطصا نيذلا هدابع ىلع مالوش دما ةفطرسشلا ةامسبلادعبهنومضم هتكرب



 دق
 ةلقعد محم خيشلل ةئاملا دعب نورسشعلاو ةسماخلا ةالصلا

 ضش رعد ةحل الأ قئاقحلا حي َلَع كئتاَمصَو َكِئاَذ صاكنع لص مهللأ

 كيسي لع لص "يللا ”ملسَو ديكو هلا لع ةهلكلاو | بقَحلا ءاينالا

 لت ِْلَص فهو يخت ولآ لغو اخ 'لشح مؤ ىتنملا نيل اإل
 لص ملل 18 'ملَسَو هبختو هلا ىلكو تادوجؤلل أ فوارخ بك رت ةطْن لع
 مف هلو عفو ول[ حو ناعم ديمو ناتشيسْنل يلفت كل وشد ىلع

 ٠ 0 ميسو هفختو ولا ىلع رو دنلاو نيوكشلاو روطتلا اندم كبفَص ىلع . ”لص
 سن سوملا تحعو

 هايلستو ده فحتو هلآ لعَو لآل ق .رطلأو لغآلا ملل تلبيحت لع لص مهلا

 متو هلا كَعَو .ملاوتل عيبج هني وتقل نئ رلأ كليلخ لع لَم مهلا
 | 9ملَسو خت لا لَعَوةل ام ارفو "ولا لس متبرع كسلا لَو
 لس مهلا ه'لسو هو آيل كل نست لو اَلَع لص <هلأ|

 ْ ٍ لس مهلا ملت هور هلل لعد ءاشألاأ يس حور الا بأ رحودلا لع
 "كي هيس هع ع 22 بيد

 لس مهل « سو يخت هلا ىلع هلا لع هَ ةيادلأ ذك ركنا لقت ينال حلا است

 1 أهمل رضوا لق ليضسالا روث لوألا لفملا لع "ذعر ظ

 ظ م للتو هو ولا لعذ , لواغلا قي ,لياكلا ناَسنإلا ىلع لس
 ميلا "سو هفتو هآ لعد تفآلا لور أو طغألا ةتسإ ولأ لع رس

 لَس مهل ه ْملَسَو هو ولالعَو يبرأ ديملاو لالا ضيقلا ىلع لص
 ىلع لس مهلا 1 ه ملسو ِهسْحَسو هلا لغو ىِيدَقلَأ حور ىلع

 ظ ملا ىلَعَو تاضقلأ  عّمخت ىلع لص 0 ملَسَوِدِحَسَو هل ىلَعَو نامحرلا

 هيت همحَستو هلا ىكعَو نيل ١ لها سئ ىلع رس ملأ »طلو ٠ ُهْحَسَو
 تسد لعق م اني لخاإ ءننتخ نب نايلي ىلع ردم مهلا

 48 نيرادلا ةراعس



 «-.ف

 دي دولا ىلعو هسييبالو لآل تاس وشلل بهاو ىلع لص ملأ هايس
 هس و ول] ىكَعو دوج وملك هوجو نم ىِرْلأ بيدكل الع لص ميل هس |
 «هر 6 < هد سس هضاس همس شع تك يستمع سو ست سه سس سى اهو هما

و هحصو هلا ىلع ءاهشالا ىسوق باق ىلع للص مهلا © لس و
 مهلا | ©« ملس 

 ' ع - ٠

 * ملسو وحَصَو هلا لَعو تاَدوُجْؤَللأ يفرش ىلع كلامك "كي انكي لكم
 هس هلا قو ءاشآلاو تالا رجاطَم رعسخت رحم انت لع لس هني
 | دلا ىلَعو ءايراكل أو استلأ ريم ىف دمحم اِريَسَلَع يم ملأ ه'يو

 | ميختو داآ عد ةيولألا رهام ماليا ديس ىلع لَ مآ هيل
 « ملَسو هيخصو ولا ىلعو ةسوبذلا هاظمد دنب رمح انيس ىلع لص ملل » لَو

 | مهمل خد دلا لغو وطال أ رافت دامو ويحل ع لس ملأ
 | ميلا ه 'ملعو هيختو رلا َقَعَو توما هام دادس دس ان ديس لع :كسأ]

 | ٠ ملسو هنحو هلا لعو توكل أو كل أ هاظم ود صح انس ىلع لس
 | انانلاو ور خآلا يف كسلا ةَسَقلا ماظم ددعي محن اند لعلم "بلآ |

 هضقل | يهاظم دادس دمحم انس لع لس لأ ه'لسَو دو هلا قَعَو

 ديس ىلع رس مهل ٠ 'ينعَو دخكو لإ لحو وخآلا آو اينالآ ىف ىرلا
 | لص مهللأ © 'ملَسو هحو هلا ىلعو ةقلخلاو ةفملا لامفأل أ ودعي دمتم

 2-5 ب

_ 

 | دو هلا ىلعو رهظي 1 امواهنم رهظام ءاسآلا ىوق دعب ِدَمَح اندع لع

 ص هلو هيو هلا لعو ةسألا ياعم وسب رحت انس ىلع لس مهلا هيو

 «ر6“* وه "سس . هس صرم أ مي وع تاع ساس « 2+, 2 سا «ر 2<

 مهللا « ملسو هحوول اىلعو ةي وهل ١ نفاظم دادس رمح ايادست ىلع لص مهللا
 2 ه © هع د سس 71 لا” هةر تالا سس يبا ع 8 #6

 « رم و تك 2 8 2ك 4 رم ني ب هل س 5200 - ّ : مهلا« ملسو هحو هلا ىلعو ةب دحآل | ييالعم دادس دمحم نس ىلع كم

 ىلع لص مهلا 1© ملبس و هب وهلا لبعو هي دح اول !رهاظمد دعب دمحم ان دسلع لس

 >0 سح
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 م /و هو 2و رك لعو موس دوج وقل! مسأأ "كلاس ادادعإ دم اند

 ظ مينلأ لهآ ىاشآ نم ناوكحتئامٍودَعي محن آنديس لع نلمئكلأ|

 مهلل ١ © 'ملسو هحصاو هلا لَو قْفولاَو هب انمل

 دمحم اند ىلع لس مهلا » ملص او هيض دا لو "يبلاَطَم ْنِم نيكي امو
 ' سَ هبخحت و ملا لغو ىرخأل 1و ان دل ىف ىعلظخا امس واو ركل اهلإ الا

 هيحصو هلا ىلَعَو يناذلا جارعملا صوصخللا دمحم دمحم اندس 0 لص مهلا

 | لَو : هل اكملاو ةهئاشملاب ص وُمْحْلأ دمت ان دس لَك لص ملأ » "لس

 ةباسنلا سصوُصِخلا ١ دمحم ان دس كَع لص "يللا "ِلَسَو هشتودلا ظ

 | صوُصخللا دمحم اندس لسع لص هل ١ ه 'ملْسَو هحصو ملا قكَعو ىعلظ 1
 رمح انس لع لص" مهللا# ملسو هحمو هلا لَعو ىَركل ا ةنالخلالا * هَ ل ©ه ناس هع 6ع سم يمت _ همي <

 و 2 همم - هي ل مع 7 هر 2 ىلا 75

 ) « ملَسَو هيحصو هلال عو تافصلاو اال عب يمرس يِراّسلأ ٍنياّدلأ رولا

 ريب كل
 | هحّصو هلا لغو ةرضَح : لك لإ ياس رهاودلا دمت 2 ١

 ١ ةققملا هن 0 هسا
 0 تح -.__

 م ل

 0 لسن هنتي بضتسم يآ لغو 53 ىو

 دع دايت لع را ا هير رش رام ىف قا

 سس ىلا ملَسو هْحَسَو هلا ىلع قم مري رأي عاما
 رَ 1 دس لع

 ب

 دق د انيس ىلع لص ملأ ه ملَسَو بضخحتو ولا ىلع ,برلأ ةعاَ ماّمْز تال يب تع ل2 ى.حّّّ

 نع رمح اندم لَم لس

 | هو رطتح نديم ىلع كس مهله سو ويخستو ولآ لغو رين عب رشق

 ظ 8| حور د ندي ىلع لس مهل « 'ملَسَو هخحتو هلآ لغو رضي تاو ةجآل وف
 هي كتر ْ

 دمع دع ىلع لص, ملأ« سو ءينتستو هلآ لعد ديرفملا و هبح ولك

 ل

 يرو + »

- 



 مو
 ْ احن اندست ىتسع لص مف 'ملستو بتو 5 ريتتأو :دهاتتا لأ ْ

لآ قو تايوتا ينام با |
س لع لص مهل1 مشو هيو ر

 ي

0 لَم مهظأه مانو هب و هلا لَعَو ةكيلألا تان انا رت
 

 در لع لص مهلا« لَو هيحتو ملا لَعَو . ديجمتلاو ديميت لكش دم

 200001101011017 ريكشلا ذروُص دمحم
 لع

 ىلع لكم مهلا هنو خس ل آلت و ريتقلااو قييْختلأ ىلوُيم دمع ناهس

 ملا « رو هخشتو زل لغو وكلا عادبإلا دمهم انس
 ْ لع لش

 مآ هع هاو لا ىو ىلا .زعألا دمت ارح
 ريع لعكس

 ليلا هات هصو هلا ىلعو هجري انقل اىقسي ىرلأ جبال أ رمح

 ماطل] ١ لت لَ ميلا« سو + همتو هلا ىو عمال فلآلا لع لس

 ,طبحللا ىف اقل أ ىلع لس مه هاو مح و دل قلعو قحلا ِابَو قلخلا

 بنتو هلا لغو ووجماوم لكبر
 انيس قلع لس مها تو

 0 ياسر

 لس ميلا « لع عيْحَس ؤ و لا سمو لسفأل أ ميكو و لطكألا لقتل

 مل تو هيتس دل قد يايا أل واسيا د ل د

 [|منلا» سو يحس لإ ل لت وهنأ ءاهأ أبا تع 0 لصإ

 مهلا » مانو يخول ىلعَو قلل
 هو سلا لو نأ اد يبس تع

او لآ غو قفل و ةةيساؤلا بجاس رح انتي لع كس مشل
 هيس

 16 اقل او ةلاتلا هج خَجرألأ بحاص دن ات لع لص ملل « لَو

 ضو ا رصياس ربع اير ىلع لص مسهل أ © مليت بخَصَو لآ عَو دومختلا

 راح ان ديس ىلع لس مآ 0 مليت هيحصو دل 1 لغو ىظعل !ةئافشلاَو

 رمح انس ا و اولا ليو زتالل ا رثاقلا بن
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 32. عج 6 م يآ ّ 1 ومص

 ديس آل دوم يد رت الو لَم , نم وهن دازأو هيلع هك ىلع#

 دو ( رصلاو عيسلا )* و ناش نع نا عت 1 مز صْيَر ًالوراكف1 |

 |ٍنح نإو عومسم ومع "نع يزني ال ىدرإو عند يصب حست لاقت
١ 

 مس 5 رمى ل وى 202 5# نا رك 5 7 ل لذ

 هبور عقدا لَو داعب .هعمس بجاش و د ناو يفرم هتاور نع بغض الو
 م تلا هدا ه< ىو 7

 م« ناذا وخيم ريع ' نم عملو هن نافح او ف اح ريغ نم ىَر مالطظ

 ناقصه يشتم آل ذا لا رعب قلتو ةعرا ريغ شطسو بلق يغب ملم امك | ص د م 6 5 ٠ 1 هس

 ظ دكستم ىلا أَو (مالكتلا) قفل , َتاَوَد و ينل نك يللا ينافس

 قالا ملك هبشيال من اذ لك 2 ريدا مالكي دع وتم دَعاَو مان نما

 د ! فرحت الو ماج ايام ز

- 

 | م6 مدق كلذ مع هلأَو ب واقلا ىف ظوفحم فحاصلا ىت* راك ألا

 1 « قارؤآلاو بولقل أ ىلإ ل كاس الاب # قارتفالا و اصمت الا لقب ال ىلاعت . هللا ت

 أ ْراَرآْلا ىك فرح الو ٍتوَص ريش هلل أ مالك عيسم السلا هلع لال ظ

 مذ هل تناك اَذإَو ضّرع الو هوج ع '”نم ةرخآلا ىف ىلاعت شأ ت

 مليا أو ةاسملاب لَكُم انيس اًميع اد ادب رم اًرِداَ املاع ك2
 (لامفالا ) ثاذإأ دارج ؟ الكل رصِلأَو عمت ٍهَداَرِلَاَو َهَر دلو

 هإ 1ع نم ضن اكو هلي ”تداح وهو الا هاوس دوحاوم "ال ىلاعتو هناك هلأو

 ىف وَلاَ ىف ثكعْئْأَو « ةغأو اأو« اهيتحصأَو وجو نحل ؤ
 و خم 2و |

 يف مف ثرصتي ملاطلا ُهئيْوَوَسع د ديصل ١ ذا دابمل ١ لاذع ' هل دع ساس لَو هيَضَق

 ُقَح كذم ءريغأ ”ىفداصي آل هناق ىلاعت للا نم ملط روست الَو ِهْمَغ كم

 | ءاممو كلمو نات .نجو ٍس | نم ةاوسام "لك اه : ف هقدرصت نوكأ

 ظ همر دا سس وسعَو ِكَرادُمَو ٍضرعَو هوَ ٍتاَمْنَو ناو ضو ْ

 | لزآلا ىف نكد انش "نكي نأ دعب ءًامنأ وتر متقن أدب هير
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 لاو نيل ونشأ نمي بو كبح نيلصا وأ نم ممتدق ىلإو. ندراول ]

 ”قيمقم يضرب ام لعد نيهجونم كل اَو نيسغاَر لدن ايفو نردص اق كنط

 امى و نراه اش هكا ةلكو ءىل لكون م كد نيعطقمم لاوس سصَعَو

 كانغ 0 انلا؟ فو نبق رغم كلاس فو نيد اننساعا ]

 3 ب نيح ا 21 ردضصءْىَت ىف ال 0 لري تشاو لتس ظ

 احس نبمأ ههاجت انلَسَقَنَو نيلصلا ٌلداَع ع رف ىلع لص نيللاعل بر

 /نيكاتل اردو اهمتلاو نيس َقَع؟ مالسو نوعص امت ة تزعل" بر كبر

 همر يملا يفنلا ةاسقعب فورعملا دما نب دمج مع.مشلا ىدمسل تاوثصتا هده ظ

 رخو الو ل دملا ةلمسبلا دب اذوا ىف لق ةيكحزلا ناحننلا ىعسنو لاسم هل

 ةقيقح كلتو هن هركشاو © هريغ دسم نع هزمملا وهف هسفن هدمحم هدا انطابو ًارهألا
 تاتشل عماملا فلالا هشزخك بيغ نم هل نيسعتم لول ىلع ىلصاو © هركش لها

 ىلا ىلع تاواص هدسهف دعبو © دوملاو مركلا لعإ :بحتو هلآ ىلعو دو وم لكأأ
 لسو هيلع هللا لص همرك نم وجراو مبركلا بانملا كلذ ىلا ةبدده امناعج سو هيلع هلا ىلص

 لع هللا نا هتعباَم مدق ىلا لوصولاو هنم ةمحلا اها رفق نم ع مسج يش ناو ىم اهلستْس نا

 تاواصلا ركذ م ميظعلا ىلعلا هللاب الا ة وقالو لوح الو ريدح ةباحالابو ريدق ءىبش لك
 كلس هخمرات يف يدارملا هركذ ةيفوصلاو ءاملعلا رباكا نم وهو قباسلا هجولا ىلع

 مورلاو ماشلا ىلا لصحر هنا ركدو ا ريدكح هيلع ىلا و رمشع ىناثثا نرقلا نامعا يف رردلا

 اه ركحذلا مه راص قشمد لشد ألو لاك ن وصال نئاراخ هلع دخاو قارملاو

 ىلاعت هللا همحر فلاو ةلامو نيسمح ةنس اسم ىفوتاو ةكم هدإب ىلا لحر م سردنو

 0 2 م
 بسلا ةن 3 حر راش ىلع !ىل اع ن دم ةاللص هنانا دس نورشعأاو هسداسلا ةالصلا

 كين ل دبات دمحم اندس ىلع مالاسسو ص لصف ' 'ملَحَو لم مهلا

 ميهختسو مل نلت و ءاب الا ميم َنَعَو يالا ىللا كلوشروأا

 153 ال بايدي كياَمولْعَم َددَع ”نيمل



 « و

 نيف [ كما نفاد موو ٠ ال نولفافل أل ركحز 'نلَ تضر

 ردق ءىت : لك قع كن ! كملع نود امه ىهتم ال كياقس |

 | ىلحملا ىلع نب دمج نددلا لالج هللا دع ونا مامألا خسشلا اهركد ةالصلا هذه
 | ندلا ءاهب مامالا ةرلان ىلع هحرش رخآ يف ىلاعت هللا همحر ىعافرلا ىبفاشلل يروبسلا |
 / مودا ىنلغ ياللا ضعب يف اهركدا ال انف ام ترتكاو : ريك تعم تنكو لاق ىبسلا ظ
 | يعانسا ةئييك ًاصخش تيأرف ةلطملا هناقاط ضعب يف تفرشاف مفترم ناكم ىف يئأكت يأرف '

 ةلس زيارع سوناف ةفص هسأو ىلعو ةنولم ةئسح بان هيلعو ناكملا لفسا فقاو
 | حوراو رصقلا اذه ىف اهلمحا !بدلصت ىتلا ةالصلا هذه ديرا لاق ريرت ام هل تلقف ةنسح أ

 ا اساحصأ نم سان اهتكح دقو اهب قطنم ىلاسل تدجوف تظقيشساف كلذ وحن وا اهغلبا

 أ ءالسو ة ةاللص لضنا ملسو لص مهللا و هكر اوأر مهنا اوركذو اهم اوزكاو ٠
 ظ روكذملا هحرمش نم كلذ تلقن اهرخآ ىلا دق انريس ىلع

 رمتعملا يلا تاحسل ١ اللص هناملا دعب نورمشعلاو ةعبابسلا ةالصلا

 ١ وق الو لوحالو كح أَو هللا الا لنك

 أ-ملا ةنزاو قلخام هنزو قلاخ وهام ددعغو َقلخاَم د دع متل لل أ +

 | لثمو هضْرآ :لمو هد اوم ع لم 2 قا <وهام لم و قلخاَم ءلمَو ”قلاختأ

 هسفن اضرو هشرت كرو هقلخ د دعو كلذ فاعضآو كي ذإ
 سا

 1 م ا

 | غو ص لا باو م صاد ٍْ

م دعو ىضراَذإو ىض'ري قخ هاَضر ملماو هن املك دادمو
 | هقلخب رصد ا

 ةعمجو ريشاو هنا لك يف قب مف هوركحاذُهاَم َدَدَعو ىِفَعاَم ميمح ىف

 5 صبا هما
 ص

 ىلر
 رولا

 ل

- 

 اداب الأ ٍدْبآأ “ني سافن الأ نم سو رمشَو تاءاشلا نم ةَعاسَو َةَليِكَو مْوَيَو

 يكل هارخا ديس و وأ عطسقنب آل ةكإذ ني لاكحاو و ةرخال ارب اوس دلأ |

 | كيد ناعما فاعماَو قو لثم رسم اندس لآ َلَعَو متم آن دس لَع لّصا
 ىد سزلا ىفترملا دعسلا املع فاضا رمثعملا يبا تاحسمسل اهلصا ةالصلا هزه

 باوث اسبب ىلصملل لصحم ىتح لسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلا هغيص ءايحألا حراش |
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لازغلا مامالا رك دق وراكذالا نم هدعبام وجةسستلابا وثىلاةفاضم دادعالا كلمسةالصلا

 يق يم

 | يف ادوش لسنق نمم مانلا ىفالجر ىأر دييع نب سنوي نا اسهلضف يف ىور هنا ءامحالا |

 رمتعملا يبا تاحسست تر لامعالا نم نم من : تنأراملضفا ام هل لاقف مورا دالب

 توقلا يحاضص هدروا اذكهوانهدعب ىديرزلا حراشلا لاو ناكمي هللأ نم

 | تعنصامو تلقف هنوم دعب دلاخ نع كلملا دع تيأر نايلسنب رمّعملا لاقو لاقف دازو

 | «ىشلا عن اهلاف رمتعملا يبا تاحمبست سمتلب لاق ايش ئطاخلل وجر , تلقف اريخ لاق

 اثيدحلا ريثك ةقن نايلس ناك دعس نبا لاق ىمبتلا ناخرط نب نابلس وهرمتمملا وباو

 فوصا تيأرام ةبعش لاقو ءاشملا ءوضوب هلك لمللا ىلصي ناكو نيدهنجلا داسصلا نمو

 لاق ىلعألا دبع نب دمع لاقو هنول ريغت ملسو هيلع هللا لص ىلا نع ثدحاذا ناك هم[

 موصي ةلس نيب را ثكم يبا نع اذ كنندحام ىلها نم كلنا الول ناولس نب رمتعملا يل

 نع +١64 ةنس ةرصبلاب ىفوت ءانملا ءوضوب رجفلا : ةالص ىلصيو اموب رطشو اموب

 ظ ةعامجبا هل ىور نيعستو عبس

 « هئاملا دعب نورسشعلاو ةئماثلا ةالصلا

 هحوهلا ىلَعَو حر ى + كلوسيو :لدْيَع رمح اند ىلَع لص هلآ

 ممل هد »ب يو هلل س . ىرجو« كملع هب طاحتأ ام دج دع ماس

 مامر «-

 1 كل نأ نوت و ءىتلا وش "نمو ضآلاو واول "ننام مدس "نم

لا ني يشد نأ نقيا نأ و دس آيس قع م نأ
 نأ رفف

 ملعويلاو دمحم آ اند ىلع مهلل | رلح وو يفراكرابث امس وال الحافز يتق ]

 ةالصلا يق نيملاطلل سرا يرق باتكسلوا ةب وتكم ةالصلا هذه تار دق

طابمدلا ىريدللا دم خسشلا ةمالعلا مامالل نيرخ الاو نيلوالا دمس ىلع مالسلاو ظ
 ى

 دو باتكلا نم ىه تسسلو ىركل كلا نطصم ديسلاو ىنفملا خيشلا خيمش تيملا ناب ريبشلا

 | نوكتال نسحالاو ها قذووف كراس هنبد وب تارم رشعاهأرق نماهدمب بنك

 . ءاسمو احابص مون لكروكذملا ددعلا اهن اهسءارق

 ا لاو رشعلاو ةعساتلا ةالاصلا

 بال !درالا افلر ةماد مك السدس آد سعت .لسملا 10



 «0:و
 ءادمتق صحت الو دحف رح ل: است هلأ هينا "نب اذ راب" الوأ

 © ةياَد الو لزأل ىف ابيات ىلا ليتأل ني رتل تجرد ىلغأ ةياجن ءالَصأ

 لقو» هبا اه نييك 2 : نل و ةحمل ا لك فرق ذلا ةمئاو لات 00

 موج و« ندتهللا مون هيض < ننمؤللا تاهئار# "نيب رقآل ١ هلا

 اد دست ىلع لَم مهللأ 0( « ن لأ موب ىلإ ناَسنحب مهل نيعب الأ دنع

 هناي الوات ةالَسءاَهمحاَو اَهَمَوْذَأ <وه اهمتاوة الضب رسم دمع

 « كلذ ني امو ربالاو رلزألا ىف هِبلَع اَبلَصو اَهَيسيْلَس بل
 | » كلن الك أو نمو سنإلاك كقلخ مسج هلع لسمو ٌلَساَم حج لئامتو

 ى-- ىلا

 هدادعألا آو طافلاآلا 1 ميما دَعو اَعَدَع لسا الف دَعل أَو ربل ”قونت ةالص

 هداك 1 ٍشاَمل أ ىف هاش رو اضرب نزال 1 نينم ول أ دس "نم ان ىنلمجت |

 َنِذْلا باح آو ه هايج عج نب نيش ولأ نإ رقأو هجاوذأو هلا لَو
 وم
 ب

 رس
 هلأ (0) © ايلطت مِلَسَو ه هنا جنم و :دَّماَشُمَو ةقيرشلا هناَذ ةيؤرب اوفرشت

 ٍرَخآ لع الص و اَهيالَص الص لضفأ هلا كسَعَو دمت انس ىلع لصأ
 تنك تل" حك

 ام ممهلا و مهارلا نص قعدت الَس نوكت « ني" رك أ هرا أل داع نم
 نزلا ءايبتآلا هنا وخإ لحوم ىلا ملأ مسجل ةييفأ ردك اهلا بينا |

 ةئئاو « ىدط أ موج بانو و ناطلشلالع اسأل مادقت هنامّرلأىف ةومدقت

 ذهل هك ذك اٍلَت 'هلَعَو هلع مهلل ا ملسو  ىدقأ مع نمو همأ|

 ظ مايلمك 1و الس لضفأ لس ميل (0) ٠ كيال ةكدحأو تناو :لولع

 ) وهف ةماعلا : دايس «صصخ ي. دل ١ ل دبع رم 3 دس كما كَلمْخَ سودا
 ا

 فاو ليال ضب ةقنعب ىزأ هاوس نال إل ا لع نيبال ني 3

 برغل ١ نم هيو َكساَم بسات دن ةالم# قالخأل أ مراكم ستيل ليال
ًْ 0 - 

 لالا يف ه درت ىذا الأ هرم اسكس ام م كانو هدأ قم ىِذلأ
 - ص ص عب -

 نما
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 « ف
 اهف ري الوافي اَلَو» نال الو ملَقاَهدحنألَو اهدي أل ءالَس اه دب ال او |
 1٠ تاقولخملا ةقاكل ع هتداسك © تاولّصلا ةفاك دوست ةالص © نانا الو كَ

 ءيفارذ ميج مزالُيَو# ناو عج يف ه يناهج عيمج نم اه ”رون نامي َةالَص

 املست 'ملسوه راخألا دباكاو ه راهطأل أ ولا | ىلعو « ينام بو ينامَح ىف

 ١0 لَ ةكإوُسَوَو كيب م ل دمع دمحم نر ىلع لص ملأ © :) » ارييكح"

 ةةالص الو ه هن ل !ًو تلا اهنم ْبَحَأ ةالَساَلَو « هيو كيبل هزم لضأ ةالَّص
 ني © رتاَوُمل ا عبجت فام منج كاس ه ٍهلَع لص نم لكِلَو ]ينم ثم

 َتاَريِدْعْلا ميم ممأ» ٍتاَفَعاَّضل أَو مادغآلا عيبمج ِ تالا و لئاضمل ٌ

 نضل لمآ ني هع "نيس عج 'ني ل ةجولا ه اراب
 "نم رياوقلأ عج لو هم تالت عبمج 20 لك ىف« ِتاومَسلأَ

 | نيل أ كندا لخد ني لك د » ِهباَححاَو ِهجاَوزأو ملا ىلعو ه تاهملا لك

 | كي دلوع رحت اديس داس لَع لس 0 ه اًرثك ايل 'ىلسو ه هنأب نم ]

 نام اذ ام التتو ةالَس 1 دخت وهلا ىَعَ بألا ىنلا ”كقلخت رْيخو كلوسرو ظ

 مما هيف كام "لك اسي ناد رقت هناك ال 23 اميل انكي 8 الك ظ

 تاس تامل ”لئاضف ناتو ه ناسشإلاَو نشل _عاَوْنأ نم ىلا ظ

 بخ اسي ذيل لاْسإلاَو لاخلا ىضامل ١ىف ءاول وأ 1 اهنذر أى

 1 يب رهط هل « لاَسْفآلأَو ءابشآلاو تافصلأ نيماَحت 'نِم نئرا دل ىف دخل م

 "لك قينكتت » تاي لونا ال لاغأ نيك ةديقزالا لك ماع
 كناواص لكضف الص مهل 10ه تاَممأ دنَبَو الأ يفي ء *رك ى يل يو إض

 ءاهعَدب اَواهَسْحاَو هايمدمآو اهلا © اهمس واو م اهلَمتَو ه اياد

 "نم ًاهبحآَو ه كيد كم اةالغآو ءاهضزأو اهل اذهان اه

 ه ْةياَدي رثنب ناك ايف هكناَملك دادمو م كتاَموُلشَم ددعع ه كيلا ءوجاولا لك |
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4 2 07 
 لبق تدفنل اهبازجأ رغص ا ىلا ملا وعل أ عيت تمق اوله ةياج راقب نوي ايف د | ه2 7 " ِ سور 5 ا ستهااس 2 ّ تو يت 2 7 :

 هج هن ا ثوع نهج. اع. هر تس ا رس سوك النار رى رأ سراااش كح
 ةلميكص تلم ةجمل لك ىف هلت ىلاوس © اهدا دعا راشعم رشع تغلبامتو تاهداف

 نع جنو © داب الأ "قبر وس بِحاَصن تح © اهلف ام عوُمْجت ىف هبورضَم « اهلضف |
 أه تاقولخلا أر عيمج لع راطفك م تاَركَصلأ مم لمت هوا دغآل ان بم يقول
 نازلي امالَسَو الست هاَهلضْب الو لطم ل و اهلنا كن مال ةَعوُفْشم
 .مياقل اي آ تي لدعم نبحآ لع ابو قمل يأ كلت ضعف 'نب
 نيل ادزيد ةطيحتضت لخد "نملك « نيج هخّسوولا لعو همن اندسس]

 يلاتك هبطخ ىف ىهف ىلوالا اما تاواص عبس ىلع لمتعن ةالصلا هذه

 ٠ ىلع هللا ةحح يناتك ةطخ يف ىهن ةسائلاإماو ٠ هسرللا يبهاوملا نم ةيدمحلا راونالا

 يباتك ةبطخ يف ىهف ةثلاثلا اماو + سو هيلع هللا ىلس نيلسرملا ديس تازجعم يف نيملاعلا|
 يلا لوصولا لئاسو يباتك ةبطخىف ىهف ةمباارلا اماو «تاداسلا دمس ىلع تاولصلا لضفا

 | ءانلا تاولص يباتك ةطخ يف ىهف ةسماخلا اماو ٠ ملسو هلع هللا ىلص لوسرلا لئاهمأ

 ةبدمحلا لئاضفلاو يباتك ةطخ ْى ىهفهسداسلا اماو٠ملسو هملع هللا للص ءامسالا داس ىلع ْ ]

 نينوكلا ديس ىلع ةالصلا يف نيرادلا ةدامس اذه ىباتك ة طخ ىف ىهف ةعباسلا اماو» ]|

 تاّراصلا غلب ىلعةلمشملا تاواصلا لكأ نم اهارئ اماهلكو ٠ ملس و هيلع هللا لص ش

 هناملا دمي نويالثلا ةالصلا

 لك ىف هناك و هناحتو ماتو أ تول 'ن رأوا
 لئاضف كل معجم و «٠ مضل أ كرادق لرامُيَوو مظل أ كلضف 'لئاَمام ةظْن]
 .ميئكلأو ءالشلا_ءاوْنآ عم

 رركتأ ملسو هيلع للا ىلص ءاسنالا دس ىلع ءانتلا تاواص ىناتكف اهتركدتالصلاءذه
 نايحالا ضعب ىف اهدحو اهنأرف دقو ةساطخلا تازحمملا ممِيصْنم ةغص لكدعب :

 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع تاولصلا غيص عمجا نم هو ًانسحريثاتاهل تدجوف



 كارا
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 . | ىف هداقتعاز وجتالام ةمهوملاةيباشنملا غمصلا ىلعمالكلا ىف (لوالاهسنتلا ) © تاهيضن 9

 ]| ةحابالاو رظحلا باتك ىنراتخملاردلا ىلع هتبشاح يف نيرباعنباةمالعلا لاق لجو نرع هللا بناح
 ]| هاشتملا نمهن وكل كش رع نم رعلا قمم ءاعدلا فلوقلا ةهركلثمىا كلذ لم لاق هنا ىفرظنل
 ٠ دم ىلع لص مهلا لثم تواصلا نمر ؤيام وحن ىقىلاعت هللا ىلعالاحت» هاظ ناكام وهو

 015 مهوب هناف كلذزوحن وللا مددع وكلاملكددع وكر ىبنم وك ملح وك ملع ددع

 ]13  كممسهعسو و كملعهب طاحا امددلع ل ثم ايسال و ملا وحن تاقلمتم ءاهمناوا ةدحاولاةفضلاددمت

 فالح مهوناه و حنو ددعةظفلو ىلامت هناملكل الو هتمح رلال وهملعل ىهنم الذا كناملك و دعو

 | فلتخا دقو لاقف كلذ يف حبلا ت اريخلا لئالد ىلع ىسافلاةمالعلا رشىفتيأرولاق كلذ

 1 صصخت وا لحل حضاو ليو اتا لهس ناكواهب مه وسال نم دنع مهوملا قالطا زاوجيف ءاململا
 | هللا ل سىتتلا ىلع ةالصلا ىف تامفنكءاملعلا نم ةعامج راتخا دقو حمص ىتعم يف لامعتسالا ق رطب
 أ ءابلاو ىزرابلا ف رشلاو ىفاملائدلا فيفع خيشلا مهتم تافيكلالضفااهلا اولاقو لسوهيلع
 ]| كلذ نم منلاانتملا ءالكىضتقمولوقا نيدياع نالاق ها ىسدقملاءذيملت هنع« له وناطقلا

 ظ دقو هن رابع تهسا رعا لاو لم أنف هيقفلا راتخا أم ىلع لس و هيلع هلل ىلص ىلا نع دروابفالا ْ

 عماجلا "املع نم ىعمطملا تسخ دم يمشلا لضافلا ققحما فلات ثحلا اذه يف ةلاس تيار

 | لأي اماهنم تخاف ةيلامكلاةغيصلاب ةيربلاريخ ىلع ةالصلازا جيف ةيبملاينراردلا اهاهس نالا رهُألا
 مكحن حال واهناشتملا ىنعم لعن نا دبال ةروكذ ملا نيدباع نبا ةرابع لقن نادعب هللا هظفح لاق

 زييمتلا نع نهذلا زجعإ ثيحنا باسم نوكي نا وه ةفل هباشنملا سل وقنفهنايث زجولع همكحمأ]
 | رمل أ نا » ىلاعتلاق هءاشنتماب مولعملا ريغ ىمسوهءاشنلابهملاناسن الا ىدترمالام ىمس كلذاوأ|

 أ هلقن امكح نيققحلا زكأ هيلعام ىلعةصيرشلا ف رعيفهباشتما ىنممو « انئيلع هيا
 ]| امهنلوؤملاو ل محلا اماورخفلالاةلوؤملاو لمح ا نيب كرتشملارهقلاوهىزارلا رخفلا]
 ريغ لوؤملاووجرم ريغ هنكل حجار ريغلمحلافةحجار ريغ هيلع ظفللاةلال دنا ىفناكرتشمأا
 || مدع نالهءاشنماب ىمسملاوهرتدملاردقلا اذهفدرفملا للدلا بسحمال حوجر م وهو حجارأ|

 هفؤتان 9 سيال يذلا نالاءا اهياشتم ىمسي كلذ ن انس دق واع نيمسقلا يف لصاح مهلا

 ىلعهباشنملا ظفل قط اف مواعم ريغهياشتلا هيف لصحمىذلا نا لجالام او نهذلا يف تابس الل اهباشم
 اءوهوالصا 6 واخمللام واعم ن وكيل رابةناشتملامثها بنسملا ىلع ببسنلا يسال اقالاطا معيالام 0

 نوكل نيقبلاىلعام وممن وكبال ةرانواهبلاوقا نم مجالا ىلعر وسلا حتاوفك ملعب هللا رأسا[



 هع

 ظ خالاذهوهثتعةنرفال حيح م ارأ نشيد حسياللاع تير فا وس |
 داعم 8 راحصي الذأ » 5 | وقَسَفَ ابفرتم رم 3 مآ 1 نامت ةرتكتا ظ ل

 هءانرماهاو رافكلآ ل وق ىلعادر «ِءاَمْحَل نال ل 9
 ام قام عل دبس ب راج سلينا هس لولاة الاقارس نمتق

 ظ به ذموه ىذلا ليو أنلا مدع وهو ىا)هءاشتملا ف فلسلا هذم حمج رت ىلع ىزارلا رخفلاه ظ
 قيلي ال ىذلا رهاظلا ىنعملا نع هناحبس هبت داقتعا عم ىلاعت هللا ىلا هانعم نيسعت نوضوغبو فلخلا
 كلذ نأ ىلعهنم ىوفقالملد لدم ممجا رىئعم هل ن كازا ظفللا نااصحلم لاق ثمح( لجو زع هب

 حمجر وة ةراك تازاجلا ىفوةقمقحلا كلن تازاجم ضع ىلاعت هللا دارم ناانملع دارم ريغ رهاظلا

 بهذم حجريو ها فيعضلا نظلاالا ديفنال ىهو ةيوغل ت احجر مالا نوكيال ضعلا ىلع ضعبلا
 دعب عسمجلا ظفللا لايحا عم ضعبلان ود ىلاعت هللا دارمت ازاحل ضعب نيعت ىفنا اضيا فلسلا ا

 نوكيالن ا لمتحم ىنعم ىلع هب الكل مح ىفهناحبس هيلع ةميظعة ءارج يقم ا ءانعم نعهف رص
 «نأش لج قلاحلا ىلا هنمدارملا نيت ضي وفتو لاحلاهانعم نعظفللا فرصب ىضقن ب داتلاف هدارم ٠

 ىلامتوهب احبس هللا ىلعفن اش لا قالط ازا وج مدع ءاملعلا تلات كل انحضواام لجال دىخنالم |

 ثيدحلا مشي ام عطاقلاص نإ مهدارموددوابف ليوأ اتابوجو عم عطاقلاصتلادبدروارفالا | ٠

 | اوزوج مهلا كلذ ىبعلد ريكتالب هلعاهلمع ىرج و لوبقلاب هتقلتو ةمالاهتلقت ىذلا حمحمصلا |

 لق نماهضعب ناعم كلذ ىلعنوقبطياو داكو ىلاعتوهناحبس هيلع ىتسملا هللا ءامسا عم قالطا 1
 هء تلمح ولوقلاب ةمالا هتقلت احس ناكنا وابمدرا واثيدخلاوثارولاور وصلا هءاشنملا /

 اب وكما كلك روكذملا< تاواصلا نمر ٌوبامنا كاشالواتسطق را وتم ريغهنكل ريكلالا ا
 مث بذهلا لهنملا يفىركلاؤطصم ىديسلاْفف ريكتالبةمالا نماييالؤحممةلوقنم ةروثأم|
 ناكةسضصلاءذه.ناك ا ذاهنكل تن :5ك ةغمص ٠ ياه . زجحبو ةرم ةئام لسو هيلعهّللا لص ىنلا ىلع ىلصب

 دق هناقدلابكب قلياكو شا لكددعتل ١ !ىلعو دمج اي دمس لعل ر ءابو لسو لص مهللا ىهورىلوا

 اروتس هلام نع فشكو مومقلا ىلا ىلجتام ارومغمةمحراابلازالموحرملا انحيشاهبان زاحا] ٠
 1 انزاحا دقو ىتاملادع خمشلاهدلا و تين ” نمض اهناف ىل اعت هلل! همحر ىلعلا لين ابها وملاوناشمشلا]

 ما ةرمىاارشع ةعبراباهنمةرم لكنا هخاسشا صعب نعهنين يثهدلاو لقتوهدلا وتس وهتحشمع
 ىف هنع ولت نمم ريثكللا بقل دق و ةمفنلاةمئا راك نم هنع هللا ىضرىركلادسسلاناكشالو |
 رباكأ نم وهىدلا ىهأ وملا ىلا هحمش نعىركلادسلا اهاقلت دقو ركب الباه ولمعتساوه رمعأ

 دسلا نعاهاقلتدق و دحاه فاه ركَذ ىلع ركسم وي رتكهدلاو تب 1 ترك دقوا ةمئا]]
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 #« د
 أ ءرصع ىفريثكلل اهتتاواهلمعتساو ةفاشلاةئاربكأ نموهو ىنفحلا مالسالا خيش ىركلا|
 ا هناكرب تم ريدردلا دمحا ىدبس تاكربلا ونا ىنفملا مالسالا يش نعاهاقلت دق واضيا ريكنالب ظ

 | ركس ل وءاملعلا رهظا نيب هرصعىف اهلمعتساو ريثكلل اهنقلوةبكلاملا ةمئارباكا نموهو
 نإ نعئلاحضلا نع هدانساب ةقتلاندح نيلفاغلا همن اتكيت ىدنق رمسلامامالأ لاقودحا هيلع[

 | لاقو ملسو هيلع هللاىلس ىنثا ىلا مالسلاهيلع ليفارساءاحلاقف اهبنعهّللاىضر سابع |
 ام ةنزو ىلاعت هللا لعام ودع ميظعلا ىلعلا هللا الاهلا الو هللدبجا وّلا ناحس دم اي لق

 هللا ىلص ىتلا ىلع ةالصلا غسص نم تاريسلا لئالد هيلعتلمتشا امو ها ىلاعت هللا لع
 | ءاملعلا ايسالو اهيلع سانلالابقا عم ركصذامم ريثك ىلع خيصلا كلت ةلمتتملا سو هيلع
 | ص نم ركذام ىلع ةمنالا ءالؤه لاققا نا كلش الو ىصخحم نا نم .رثكا نولماسعلا

 فلسلا نم لسج دعب البجو رصع دعب ًارصع اهايا مهفامعتساو زاكذالاو تاولصلا

 نع لقس لو عدبلا عم ىلع مهصرح ةدشو ءاململا دوجو عم راطقالا راس نم فلخلاو
 ظ همألا ىتلنو ٍلسو هيلع هللا للص ىنثا نع كلذ دورو ىلع حضاو ليلد كلذراكنا دحا]

 | ءانمم نع ظفللا قرصو هليوأت عم هلامعتسا زوجم هءاعثملا نم هنوكض رف ىلعف لوبقلاب هلأ
 افو ىلعي عيسأ ل) هنع هللا ىضر افو ىلع يدمس لاق كل نلف حمص ىنعم ىلع هلمح و لاحلا

 ]| ىركلا دسسلا لق كلذ ناف ريهشلا ىلزاشلا افو دم نب افو ىلع ريغ هنا كش الو اده |

 مث ىركُلا ديسلا لوق دنع ةيغالا حتما حرش ىف ( عملا نعمل ىضر نينسلا نم تائم
 | قيلي امكو هللا لامك ددع هلآ ىلعو دمج اديس ىلع كرابو ملسو لص مهللا لوش

 ها هل ةياهمال كلامك نا امكاهل ةيابنال مدقت نم ىلع اهعم امو كبالص لمجا ىا هلامكب |

 دم انديس ىلع لصمهللا هلوق دنع قورزدمح!يدمس هفمظول هحرش يف ىعاجسلا لاقو |
 طاحا ام ددعاريثكاميلست ملسو هو هلا ىلعو يالا ىلا كثوسرو كيبنو هدنع
 نا ىلا ىناسملتلا نبا بهزو ظوفحلا حوللا ىف وهام وا تاَتولحلا عسمح نم ىا كملع هن |

 ] ما كلذددعب رجالا نم هل لصحم هللا قل ددع دمحم اديس ىلع لس و لص مهللا لاق نم

 ىقلثوءدورول هندارا حصن ىزاجم ىتعم ىلعهللالامك ددع هل وق لثم لمحم نا كلذ لصاحو |

 لب ةيييزنناالو ةبع رحت ال هلامعتسا يف ةهاركألو تملا ىنعملا ةلاحتساو لوبقلاب هلّمالا
 || نوكي نا اما هياشتملا نا كل انمدق اممتملع دق كلنا ىلع باوتلاو رجالا ديزم كلذف

 اذه نم تسيل ةروكجذملا مسصلاو هملسب هلا رئأتسا ام وهو ةيلكلا» ىنعملا مولعم ريغ
 نم هدارا لسبحتس نكل امولعم مك ! هانم نوكي نأ اماورهاظ وهامك امطق لسقلا
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 ةروك دملا غيلان وكن نا هوم ام ةياغو هن دارا حصت ىزاجم ىنعم ىلع لمحتف ظفللا |

 ىنعملاناو الاصا هباشنملا لبق نم هللا لامك ددع لثم نا دئنيح لب الو ليقلا اذه نم | ]

 | كلت و ىزاحملا ىنعملا ةدارا ىلع لدن ةنبرق تدجو نكل الام هيوك ضرف ىلع ىتيقحلا
 ظ نوكي ةضرقلا كلن دوجو عمو ةاصفنم الملو تسسلو بنكرتلا تاذ ىف هظوذلم هسرقلا

 احجار نوكي ال هءاشنملا نا تملع دقو ظفللا نم حجارلا ردابتملا وه ىزاجملا ىنمملا |
 || لمعتسم ظفلاو مكحلا لق نم هيف نحن ام نوكف هلقن رم 6 حجار ريغنوكي امئاد لب
 لئم ىف ةمرقلا نا تلق ناف الصا زاسجملا ىف رجحالوةضرقلاب هيلع لولدملا هزاج ىف
 نا ىلع هناحبس هيلا ململاو لامكلا ةفاضا تلد تلق كمملع هب طاحا ام ددعو هلامكددع |

 تناك لامكلا هانت و معلا قلعتم هاش مدعل ىهاتنناال ىتل ةرثكلا ددملاب دارملا
 ىلع لاق مث ةرثكلا ىفةغلاملا دارملا نا ىلع ةرهاظ ةلالد لدن ةيظفل ةئيرق ةفاضالا كلت |!
 ىلع قلطب موهفملا كلذ بسحمو هظفل راشعاب موهفم هل ددع ظفل نا لوقن نا ان اننا[
 راتعابو الصا ءاصحالا الو ةباهنلا ىصت# الف اهل ةياهنال ىتلا دادعالا بتارم عسمج |

 ]| نكلو الصا هباشنملا ند نكي ملف اهركحذ قباسلا غسصلا ىف لمعتسا موهفملا اذه

 | اددع ىمست اهنم ةبترم لكو نيرشعو ةرشمك موهفملا اذه تحن جردنن بتارم هل
 | ءذهو هدارفا نمهرف اهلا رامتعإو ىلكلا دداعلا موهفمتحت اهجاردلا راتعاباضيإا |

 11 صوصخم ظفلب اهنعربمي وةباهللاو ءاصحالاو ةطاحالا ىضتقت اهنم ةدحاو لكح بارملا ٠

 ١ سلو ءاصحالاو ةياهلا ىضتقت ددعلا نا ىمادشالا لصح انه نمو ةرعع اطفلحح ١

 ]| ماع ىنا غيصلا ىف عنلاب مزجي م نيدباع نبا ةمالسملا نا ىلع لاق م لقمتلا دنع كاذك
 ظ تاريملا لئالدىف درو امموةيلامكلا ةغيصلاك ٍلسو هيلع هللا للص ىلا نعاهدورو ظ

 نال ريك الب ءاملعلا رهظا نيب راطقالا رئاس فاهم لومعملا ةروثأملا راكذالا بتكو
 ظ ةغيصلاو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع درو ام هم الك ىف ىلاعت هللا همحر ىنئتسا روكذملا ةمالعلا

 مرركلا نارقلا ىف مولعملا ىلع لعلا قالسملا درو دق هنا امهلقن مدقت م تدرو دن ةنلامكلا

 الف ىزارلل ريكلا ريسفتلاىف امهمولمم نم ىا ءوملع. "نم ءيَش نولطيحب ال ىلاعت لاقأأ
 ظ نيا هملع ددع هل! ىلعو دمع انديس ىلع كرايو لسو لض مهللا لم ىف الصا ةهارك

 || اهسعب ةراعلا صخحش دورو زاوحلا ىف طرتشي الو مولعملا ىلع علا قالط أب صنلا دوروأ
 ةنمرقلا,نورقملازاحْلا قيرطب واو ظفل لكقالطا زاوج فوتو لو عونلا دورو نكي لب
 [| جرب اورمالا قاضو نيدلا قجريللا مزلل نيمملا ظفللا كلي دري صن ىلع دارملا ىلع ةلادلا



  9٠عدم *»

 درودق و« جرح نم ن نردلا ىف ىلع لَمج امو ىلامتلاق مظاقلا صنلاب انععوفرم| |
 كل ىف مالكلا لصاح وهيل الا دحا نرلا داش نلو هنف رسع ال رسب ندلاثيدحلا ىف ]

 | ىف ارتاوتم لقنو هلاهعتسا درو ام اهوحنو ةيلامكلا ةالصلا ةقسقح زاوج ىف ةبسال هنأ

 افلخو افلس ءاملعلا نم نيملاصلا لمع ابيلع ىرجو مبنعتاقتلا اهاور ىتلا موقلا دارو

 اهدوروبعطقلل دورولا ىلع هلاعتسا مقوس ىذلا هباشتملا لبق نماهنا ملست ضرف ىلع

 ظ فش ال ىلاةمهقفلا ماكحالا ىف ةمالا لقنس هقثلا مدع ىلا ىدؤي كلذ قشكشلاو دئنيح

 ىذلا هباشنملا لسق نمالثم هلامكددع ظل نا لسن الاننا ىلع اب ةدراولا صوصتلا ىلع

 الىتلا بئارلا عيل لماشددع ان موهنم نالاسا دوررلا ىلع هفالطازاوج فتوش
 ةيظفللاةئبرقلاب احجار ازاجم هانتناال ىتلاةرثكلا ىلع هلم اماو ءاصحا الو امل ةيابن |
 ناف نوتفملا كلاقفا نأو كاللق ,تفتّساو هللاىلع دمتعاوكتِيا امذخف احوجرمال |

 أ ةيادكل ةقيصلب سو هيلع ها لص ىبلا ىلع ةالصلا نم ثكأو نيب ماراو ني لاحلا
 لوسرلاباب نم ىلاعتوهلاخبس برلا ةرضح ىلا لوخدلاو لوصولا لامك ردي نا ىسعا |

 ظ نيدباع نبا ناكاملو .ةروكذملاةلاسرلا نم هسلقن ترتخا ام ىهتنا لسو هيلع هللا لص ظ

 | هنارابع نم اهريغو اهاقنا نا انهتدرا اهمامس ىسافلل لئالدلا خرش ةراسع لقنإ |

 تقلخام ددع دم ىلع لصو لئثالدلا لوق.دنع ىلامت هللا همحر لاق ناشلا اذهىف ةقلمتملا |
 هتفلخ امم كملع هب طاحا لاق كلذ قامضاو كملع هب طاح ام ددعو قاخماموأ |

 | ىلاعت هملعنم ظوفحلا حوللا فام دارملا وا ةروكذملا تاقولخلا نموا دوجولل هتزرباو |
 ٠ ىلع قس ملو هصيصخمل ىلا جمستحا اأو بلطلا ىف ةفلاملا قيرط ىلع نوكي نا لمتحمو

 صيصخنلا نم هيف ديالف ددعلا هيف نككي ال لملاه» طاحا ام نال ارذعتم هنوكل همومج ظ

 "قل ان هللأ ىلاعت هلاوق ىف امكل ملا وه اذهىفصصخلا وىلقعلا ناكمالا ةدعاق ىلع ىرجيل

 الو هناذل الاخ سبل ىلاعت هنا ةرورض هب كردن نال هصصخم لقملا ناف ءِىَن لح

 مهوّسأل نم دنع مه وملا قالطا زاوج ىفءاملعلا تفلتخا دقو امهادع ا دارملاف هنافصل ظ

 ١ دقو حب ىتعم ىف لامعتسالا فرصن صصخت وا لمحلا حضاو ليوأتلا لهس ناكو ااه |
 ] لُم ىلع توتح وتحا دقو لسو هيلع هللا ىبص ىلا ىلع داس ف تايفك العلا نم ةعاج راخا (

  0لضتا اها اولاقو كملع هن طاحاام ددعو كملع ددع هلوق نم فصمللاام

 هبلقنو راطعلا نباءايلاو ىزرابلا فرشلاو ىففايلا ندلا فيفع خيشلا مهم تايفيكلا |
 مهللا لئالدلا لوق دنع ةحفصٍدمب لاق م مأ مهتعي ىض رو هللأ مهحر ىسدقملا مذ املنا هلع



 . ةفنل ل

 |عيج رع كلضنك نامحا قلحلا نم مهلع نيلصملا ةاللص لضفتو قونتالص ميلع لس

 نيلعفلا نيب لضفلا ةبسن نال لع هلضف قبط مجالص ىلع ىلاعت ههالص لضفن وكفلاق كقلخ

 هلعف ىهاما مهنالص م هيلا امه ةسن ال ةقمقحلا ىقو نيلعافلا نيب لضفلا ةسن ردقب

 | ىلع ثداحلضف نوكي نالمحتسيوناف هميشتلا ةّمقح انه دارملا سلو هناحس هقلحخو |

 | نيتلزالانيب ام ريوصتو ليضفتلا ف ةغلابملا دارملا امتاوتداحلا ىلع مدقلا لضفك ثداح
 اندسسىلع هللا ىلصو هلوق دنع ةقرو وحن كلذ لبق لاق وها ةيافلا دح لانا مانلا توافتلا نم

 سصيخلن ىف ريثلا ردلا ف يطوسسلا لاقامكدادموهشرعةنزوهضناشرو هقلخ ددع دمع |

 وا ليكص راسم ةرثكلا ىفنابزاوب ام دق لبقو اهددع لثم ىا ريثالا نبا ةيامنا

 1 نال سيرقتلا ه. دارب ليت اذهو ردقتلاو رص اهوجو نم هبشاأم وأ ددع وأ نزو

 ]هب راكي اموهو ددملاكردصم دادملاو ددعلا ىف لب نزولاو لكلا ىف لخش ال مالكلا
 | ىورو ادادمو اددم هدما ءىثلا تدنم لاش ددملاكردصم وه يناطحلا لاقو دازيو

 | راسملاو لابكملا هانعمن وكي اذه ىلمف ادادم دملا نوعمجن يتراحلا لاق لاق ءارفلا نع ةملس |

 | اه برض هنكلو ددمب رصحن الو دحن الودما ىلا ىهتنت ال ىلاعت هللا تاملكو لاق

 | هللا تاملكو كلذ ىلع رجالا هءوارملا نا لمت لبقو روفولاو ةزاكلا ىلع لدمل لكلا
 | ىلاعت هللا لع تاقلعتم ىلع ةلادلا ظافلالا انباحسا دنع اب دارملا رخحفلا مامالا لاق ىلامت |
 | يتابلا فسوب ريقفلا هعم احلوش ه هللا همح ر ىسافلا مالكى همن :ن|هيئاجعو همكح ىلع ةلادلا لقد[

 1 نم عنملا هيهذم ةعا مالكىضتقم نا نم نديأع نا ةمالعلا هلاق امنيب عمج دق هنعهللا افع

 ١ زاوجنم هلاق ام نيبو هيقفلا ءراتخا ام ىلع سو هيلع هلا ىص ىلا نع درو افآلا كلذ >

 | اندمس ىلع لص مهللا ىلصلالوق وحن غيصلا نم اريدش مابا ناكأبف عنا نا كلذ ظ

 أ كوقو معلا هللا تاؤ ةمظع ردّ هلوقو نيسحو تقو لكىف كئاذ ةمظع ردش دمخإ|

 | نيعجا قلخلا نم هبلع نيلصملا ةالص لضفتو قوفنو ديزت ةالص هلوقو هللا لامك دع
 زاوطلاو ديدشلا ماسهبالا ىلع لمتشا امن كلذ هبشاامو كقلخ عسيمج ىلع كلضفك

 ( ددع و هللا مث ىفام ددعدمج ا'درس ىلع لص مهللا ىلصملا لوف وحن نم كلذ ادع امسف )

 ااهلاماف ل عن هناك ها ىلع لمحم كش كلذ ناف تامل دادمو هللا تامولعم |

 | ىبح هاش ىلا قتقحلا ددملا ال ةرثكلا وه امنا دوصقملا ناىلع ترتكامهم ةبابأإ

 .ظفل نا عم ثداحاو مدقلاب قلعت ىلاعت هملع نال تان ال هللا تامولعم نا لاش

 اهملع ىتلا حسستلا ةغنمص ىف لسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ثيدحللا ىف دراو هناملك دادم

 ا/



» ٠. 

 هسف اضرو هقلخ ددع هدمحت و هللا ناحسس ىهو اهبع هللاىضر نينم وما ماهي روج ةدسسللل

 سو هيلعدللأ ىلص هنع ةدراولا ظافلالا نمهده لْملامعتساف هتاملكدادمو هشىع ةنزو

 نع تردص اما ماجالا ةددشلا ىلو الا ظافلالا نا معا هللاو رهاظلاو قناضالاب راح

 نم هلع تلمتشا ام ةظحالم مم لصصحم ل ىتح مهيلع لالا ةيلغ تقو اهمفلؤم

 عم ايدا سانلا مظعا مهنع هللا ىضر مهف الاو سدقتو ىلاعت قحلا بناح يف ديدشتلا ماهمالا

 هماح يف قئامملاو ظافلالا نم هلامعتسا عنتعو زوجت ايف هفرعم مهرتكاو ىلاعت هللا

 ىلاصتو هياحبس هقح يف كلذ نم ىنس الاسم لك نع هلاهيزتت مهدشاو لجو نع

 كلن نماودصق مهاف تاراعلا رهاولظب ال ةحيمحيصلا مهدصاقم ةربلاف كلد عمو

 | اهل ىهسالو رداقم اهل ردقن ال حم لامكلا تاحرد ىصقا ىف نوكحت نا تاولصلا

 | تاوذلاو فاصوالا عيسمح نمد كلذنوبشي ًائيش اودجم ملف اورظن دقو تالا

 ]1 اذه ىلعف تالامكلا عيمجم ةفصتملا ىلامت هللا تاذ ىوس هلامكو هتمظع انت ال

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ماولص نوكت
 هناحبس قحخلا مظعت ةنمضتم تاسفتكلا هذبم

 ظ

 | كلت سو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ىلصيو مهعشم نا هاش ن تاغيلبلا عسمصلا هذه ىلاعتو
 ]1 همهوللابهُم ءىث هسفنىفناكن مو نسح وهف ةمللاءذه ىلع وىعملاا ذم مهتعةدراولا خسصلا |

 1 ىنا' ىلع ل صيو اهينتجيلف هفاللخ مهوت اهناو هيزتتلا لاق نم ىلاعت قبلا بنا يجامباهلالخا |
وش هللاو كلذ نع ةيراعلا تايفيكلاب ٍلسو هيلع هللا ىلص ]ف

 1 ام ادهليبسلا ىدهب وهو قا ل

 ]| © يناثلا هينتلا ل نيملاعلابرهللدممماو اباوص نوكي نا وجراورصاقلا ىنهذ ىلع هللا حتف
 أ نارعا» زثكادباوث امها اهريغ وسو هيلع ىلص ىلا نعد راولاغبصلاباوثىلعمالكلا ىف ]|

 | ريغ اهو سو هيلع هللا ىلص ىلا نع روثأملا اهم بايلا اذه ىف امرك د ىتلا تاواسلا |

 | 'ايلوألا نم مهدعب نش ةباحصلا ضعب نعىورم وه امم مالسلاوةالصلا هيلع هنع روثأملا ]|
 دق يدسم نا طف الا نع القن ميدبلا لوقلا يف ىواخسلا ظفاحلا لاق مالعالا ءاملعلاو ما ركل

 ةباحصلا نم ةعامج بهذوت ريثك تيدا مسو هيلعلا لص ىلع ةالصلاةيفكق ىور
 ناباف اناس هللا قذر نم ناو صوصنملا عم هسف فقوب ال بابلا اذه نا ىلا مهدعب نف
 | هللا ىلصهف رمش لامك نع برع امب يناعملا ةحمرصلا يناملا ةحمصفللا ظافلالاب ىناعملا نع

 ظ اوئسحاهنع هلا ىضر دوعسم نب لوش اوحتحاواعساو كلذ ناك هّمرح مظعو سو هملع

 يف ئمافلا همالامعلا لاقو ٠ هأ هيلع ضرع كلذ لعل نوردن ال مكتاف مكن ىلع ةالصلا 1

 هدقتغا يذلا لاقف ةضراعلا ىف ين رفقا نب ركب وبا ىضاقلا ب يغا باطحلا لاق لئالدلا حرمش



 م«
 لاق نم. سيل ًارسشع ابي هيلع هللا ىلص ةالص يلع ىلص نم ملسو هيلع هللا ىلص.هلؤق نأ
 ءانصصت امئ لع امك هيلع لسو هيلع ىبص نمل ىع امئاو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لونسر ناك
 افلا يف باوللا لوصح ىلع لذ ةريثك تامانم ةمئاخلا يت.ىواخسلا ركد دقو لاق ها
 يفو لاق ( بانكلا اذه نم مئاطللا باب ف اهريغو ىف تمدقت دقو )روكذللا
 | ةالصلاهملع هنعىورم ظفل رينبئزج الو ىبرعلانبا لاقو قورز خمشلل ةيسيلغولا حرس
 ىلص ام نسحا نا لاقف ىبسلا نيدلا تن خسشلا امن يبرعلا نبال ام وحنو لاق مالسلاو
 نف لسو هيلع هللا ىيصهنع دهشنلا يف ةدراولا ةيفيكلا ىه سو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع هب
 هملع ةالصلا ثيداحا يف ىراولا ءا زملا هل ناكو نيقس سم و هلع هللا ىلص هيلع قصد قفاهمىلا
 1| فيكاولاق مهنال ةيواطملا ةالصلاب هنايتا نم كش يت وهف اهريغ ظفلب ءاح نم لكو نيقس
 بحتسا دقو ءااذ لوق ىه مهم هملع ةالصلا لج لص مهللا اواوق لاقف لع ىلصن

 ىووتلا لاق ٍلسو هلع هللا ىلص هنع ورو ام راكذالاو تاوعدلا ىف مزيل نأ هريغو ىو ونا |
 مهريغ مسوو ها لضفالاوىلو الا قيرط ىلعلسو هيلع هللا ىبص ىلا ىلع ةالصلا كلذك و '

 ةدايزلاب اهقرط فالتخاو اهعيوتتو أم رومأملا ةفيكلا ف تاياورلا فالتخال كلذ يف
 ركذ فو سو هيلع هللا ىلص هفاصوا يف ةلاسرلاو هب ووعلاو همسالاو ةوسلا ركذ ف صقتاو
 فللاو ةباحصلا نع دروام ةفلاخمو دالوالاو ةيرذلاو ل الا نمهعم هيلع ىلصي نم
 | نيفل ولا ىطاوتو سو هيلع هللا ىلص هنع ةدراولا تامفيكلل ةالصصلا ظافلا نم حلاصلا

 ]| ظفلو مسو هيلع هللا ىلص ظفلب مهتك يف هيلع ةالصلا ىلع مهريغو ءاهتفلإو نيئدحلا نم
 ظ لسق نم نوكي نأ كلذ داكب ىتحةرصتخملا تامفكلا نم كلذ وحمو مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلع اهم ىلصي ىتلا تاضككلا لضفا يف فلاتخاو لاق ايف لوقلا ةعس ىلع رثاونلاو عامجالا
 هلك كلذ ينو ىزاريشلا نبدلا دج خبشلا لاق ةريثك لاوقا ىلع سو هيلع هللا ىلص ىبلا
 لس و هيلع هللا ىلص ءائملعام لمكآلاو لضفالاو صققتلاو داي زلا نمةعس همقرمالان ا ىلع ليل د
 ةعاطلا نا مالعالا ضعب لاق راربالا لزت باتك يحاص لاقو٠ لئالدلا حرمش ةرابع تبسا
 ةنوبحت منك نا "لك ىلاعت هلوقل تلج ناو هرينب اسبنم لضفا تلق ناو عابمالا عم
 ىلاعت هل وق اوعمس امل مهنع هللا ىضر ةباحصلا ناكاذملو هَ "كس يوم كا

 بلع مهام مم هسا دنع نم تاواس انا اونكإ| ايو لَ اوس
 [[لب مهدنب نمم دحا هضسب يق مهيواسيال ماقع معلاو ةغالبلا ماتو ةنحاسنقلا لامك ب نم
 نءرشع نم وحم كلذ يف درودقو ةالصلا هفص نع ملسو هيلع هللا للص هللا وسر اول انمإ



« _ 

 00 وأ ا نوال نقل حدب نمو ريتا ية طرأ لاي
 ها

 ىلص هللا لوسر نع السلا ةفص نيملعتملا ةباحصلا نم دحا ْ ظ
 ْ كشآلو لسو هيلع هللا

 يف لاق ىتح كلذ يق مهضعب عسوت دقو لاق مث تناك ة الص ياب يلصملا باوث مظع ىف ْ

 ظ خسشلان ع لقن ام ىلعافلا رسع ىتاملاةباوريتو ىفال !ةعب راىلا ةع ونمتا ولصلان اناسلاس ور

 | هودجو ام بسحب برغلاو قرسشلا لها نم ةعامج راتخم اهنم لكى وسملا نيدلا دعس[

 ا( ةيعت أم يتايرلامتقلا باتك نعلقن مكعا عفانملاوصاوخلا همث اومهفو مهس ةسانملا هطبار

 ثيداحالا قلطم ابلع قدصب ةالص دمع ل !ىلعو دمحم ىلع ماسو لص مهللا لئاقلالوتو آ

 اطرش نم سلو ةالصلا قلطم ىلع ةباثالا نم درو ام اهلعاف قحّسف ةحيصعصلا |

 ربَسملا لي ملسو هماع هللا ىلص هنع تتبن ةففص ىلع دملا اهلمط ىتلا ةالصلا نوكت نا كلذ

 ١ لكآو ما متل اب درو ىتلا ةالصلا تناك ناو ابيلع هب رومأألا ةالصلا مسا قدسص 1

 ام تحن ةلخاد ريغ تاواصلا نم اهريغ نوكحي نا مزاتسي ال كلذ نكل لسضفاو |

 تاسغرتلا نإ لصاحلاو هيف بغرو ىلصملل نوجالا نم ملسو هيلعهللا ىلص هسسر ظ

 ' [دارفالا نم درف ةروكحندلا ة ةالصلاو ةقلطملا تاولصلا تافنص ىلع ةقواص ةقلطلملا |

 || تاولصلا كلن ىدحاب ىلصملا دصلا هللا بتكي نا نم عنامالو تافصلا نم ةفصو

 | !فخريفب ىلص نمل هبتكي ام ىلع ةدايز ميلعتلا قيرطب ملسو هلع هللا ىلص هنع ةئااثلا

 ام لف درجمع هيلع ديزملا لصالا قاقحتسا نم ةعنام ريغ ةدايزلا كلت نكححلو

 يأسنلا دنع سنا ثيدح يف دروو الثم بنع لسملا ةروصلاك ةالص هلا هناع قدصي :

 ةحيلط ىف يبا ثيدح يقو ثيدحلا تاواص رشق هيلع هللا ىلص ةدحاو ةالص ىلع ىلص نم

 نع ىذمرتلادنعو ًارشع هسلع تملسو ًارشع هيلع تللصاالا ىأننلا دع

 اع لؤسملا ةالصلا لعاف نا كش الو ةالص يلع مهرثكأ يب سانلا ىلوأ دوعسم ناإ

 | عفروتاّيطخلا طح نمو هيلع هللا ةالص نم ركحذام قحتسف لصم هلا هملع قدصي ظ

 هيلع هللا ىلص ىتلا نال همامقلا مون ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاب هتسولوا نمو تاجردلا )

 نوكب قاقحتسالا كلذ دقن لو ةالصلا قلطم لعاف ٠ كلذ قحتسي هنآب انربخا ملسو |

 |ةب الا يف ةروكذملا ةالصلا قلطم ىنعم سلو انملع ىتلا ةالصلا ىه ةلوعفملا ةالصاا |

 | ةروكحذلا ةالصلا لف ةيولوا الو نايبلا ىلع فقوتب ىتحالمجت ثيداحالاو |
 آ نوكحي ن نا هنياغ لب رادقملا كلذ قاقحتسا نع ةالصلا قلطم ناصصفن مزاتسنإ



 م معو ظ

 طفلا كربتلا ةصصخو ىساانلا ةيزملاروكذملا رجالا ىلع هئاز رجال ًاقحتسم اهلعاف
 ملستو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالاصلا نا ىلع. مدقت ام لد ركذ ام دعب لاق ما ىوفطصملا

 دوعوملا رجالا اهب يف الاقُحتسيئاه ريغ وأ ةروثاملا ةالصلا حمص نم تناكةغصص ىاب
 ماقسالا ءافش باتك وا تاربخلا لئالد باتكأرق نف ةحمحصلا ثيداحالا ىف دراولا

 ؤ نم زرتحم نا ىتنم نكل رجالا كيذل ١ اقحتسم ناك الثم تاواصلا يق هوعمج ام اهريغو

 اماو هللا شرع ليدنق مهوقكح صناهب درب ملام ىلا ىضغب امم همف ىتلا ظافلالا ضع
 ناسسلاو حاحصلا ثيداحالا يف ةدراولا تاولصلا ظافاا هفل وم دروا يذلا باتكلا

 الصصا هيف نعطم الو روكّذملا رجألا بجوب اهب ناينالاف تاعوضوملا الخام قاعضلاو

 بفسوب ريقفلا هعماج لاق ٠ ها لئمالاف لثمالا مث ةحص تشن ايف رجالا رثكا لاح لكى لعو
 | ىلا تاولصلا م يص ىلع ضارتعالا ءاملعلا ضعي نم تعمس دق هنع هللا افع ناسيا ]|

 ىلص ىلا نع ةدراولا خسِصلاب ةالصلا ناسنالا هلرتي فنك الثأق ةمف وصلاانئاداس اسهفلا
 يصلاب ةالصلا نا كش الهل تلقف هزي اهفلا ىتلا خيصتلا هذه ىلصيو ملسو هيلع هللا
 تاولصلا ءذاه نكلو اه ريغب بلع ةالصلا نم لضفا ىه لسو ٠ هيلع هللا ىلص هنع ةدراولا
 نع ةدر :اولاو اميهنع هللا ىض ر دوعسم ناو ىلع اندسك ةباحصلا ضعب نع ةدراولا

 ]| ءاململاو نيدراعت' ءامل والا ل نم مهداعب سع ةدراولاو نيدياعلا نيزك نيمباتلا ضعب
 هسملع ءانتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةاللاصلا نع ةدايز لمتشت ىف نيلماملا

 يهنس لاب ٠ وفصو ىتتلا ةلملحلا ةلسملا فاصوآلابلسو هب هلع هللا لص هريقوبو هميظعتو

 ظ هنامح ةدش ىم هلال م السلاو َه ةالاسجلا هيلع هنع ةروثأملا حسيصلايف ةدوجوم ريع و

 ةيممهاربالا ةغمصلا لد ةرمخجا هفاصوا نم ًائيش ايف ركذم مل لسو هيلع هللا اص هعضاوتو |
 هعضاوب نم معا هلاوأضيا اذهو مالسلاهيلع ميعاراا ىلع هللا ةالصب ةبشمم اهفةةلصلاركذ أ

 ] نيرِخآلا ىف قادم ناسل ىل 'لمْجأَو هلوش اعدل اقيقحتو ليلخلا مهارلا هدجم ربو ئ
 أ هميظعت نم ةيلاخ مهناولص غسيص اولعجت لف مهدعب نمو مالسلاو ةالصلا هيلع هباحصا اما

 1 زاهظا عمدمظعت وه ملسو هيلع هللا ىللص هيلع ةالصلا نم دوصقملا ناف ملسو هيلع هللا ىبص هيلع ءانثلاب

 يب هيلع اسالاصأجاتحت ريغ وهقالا 0 و هملع هللا لص ىماعلاهماق ةش اللا هممح روى امث هلل هحاسحا

 ةدالنلاب ةظل لكى ىهو اهل ةبابل ال تلا ت .الامكلا عاونا نمهلع هللا هغرخا اع ةملكلاب

 ]| سمأم« اولص خص يق ملسو هيلع هللا بص هيلع ءانثلاب مهحبرصن نوكي ذئايحو يقرتلاو
 || ءانتلازا ثا ال ضرتعملا كلذل تلق ودوصقملا ل وصحف ةدابزن وكي لب اهنم دوصفملا نعاس اخ



02 

 حسو هيلع هللا ىلصهيلع ةالصلاباوثنعةداي 5رخآ باوثهللسو هيلع هللا لص هميظعتو هلع
 خخييصلا يف ملسو هم هيلع هللا ىفص هماعةالاصلاب باوثلاة دايز ىزاو.ةدايزلاهذهلهرظس ذئنش

 ]| ملسو هلع هللا للص هملع ىلصن ذهل لمتحامبنم لك ذاعطقلابها وج نكعالاذهال وأد روثاملا

 | هللاىلص هيلعةالصلادياوف نمورخ الا ىف سل ام ةيزملا نم هيف امهْنم لكذا رون لاريغو روثألا
 00 ركذو هيلع ءانتلاب لصملل طاشنلا لوصح ءايلوالاو ءاملعلا نعةدراولا خِيصلاب ملسوهملع ظ

 : الف بولا ىلا بواسا نم كلذ يف لاقتنالاو ملسو هيلع هللا بص ةلسيم ا هفاصوا

 ]| هللا لص هلع ة ةالصلا نم رانكالا ىلع هل انوع كلذ نوكيو للم ىلصملل لسحب |

 دادزتف اهراركت ةزكحب هفن ىف ةعيدبلا يناصملا كلت خوسرو هيلع ءانثلاو ملسو هيلع

 اعرشاهب ىنّسملا دءاوفلاربكحا نم كلو هيلا هسقوشو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هتنحي

 اهايإ مهمقل ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا اوركذ منع هللا ىضر مهغيصنم اريثك نا ىلع

 دما ىديسو سردا نيدمحا ىديس ٌمِبصو ىركلا دمت ىديس خيصكخح ةلنَش

 ءارنم نا مواعمو مانا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هنع اهاور مهضعبو مهريغو يناجي

 اهوركد ىتل ريداقملا تناك امبرو ةظقتبلا يف ءارامنأكف مانما يف مالسلاو ةالسصلا هيلع

 اهوور دق ةرم فلا ةثاعوا فال ةرمشعب وأ فلاب مهوقك مخصلا كلت ضعب تاون ىف ظ

رو كل د مهضعب خرص لب هظقملاوا مونلا فت الاخلا كلت ىف ملسو هيلع هللا لص هنع 1
 اهملعا وعلطاامع : 

 ؤ تيح ىارعشلا فراعلا نعرارسألازونكيف ىشوراملا هللادعخشلا هلقت اموحتر خا جو ظ

 همر ق ىطسولا تاقبطلا بانك ىف ينارعشلا باهولا دنع ىدنس خخسشللا لاق لاق ظ

 وعو نيئس هنوم دعب مانما يف هتبأر هب هللا عفت ينوشلا نيدلا رون خيشلا هخيش ظ

 ةرخآلا ىفايياو تدجو يناف ىسودسلا هللا دبع ىدس خخسشلا ةالص ىنملع ىللوش ]

 نا تملعف ايثدلا راد ىف ىتتاف دقو اهريغ نم فآلا ةرسشع انف ةدحاولا ةرملا لدعت

 زولك ةراع تبن تبا ىنارعشلا مالك ىهننا وهال ايي نا ىلصانا ىنملعي نا ديرب امنا خيشلا

 ايا كتاولص لشفا لعجأا مهللا ىف ىسودبعلا هللا دبع ىداس ةالصو رارسألا

 ةيلاثلا تاواصلا لضفا يفاتك ىف ةروكّذم ىهو اهرخا ىلا ادحرس كناكر ىمناو

 ١١ حمحصلاو ىربكلا هتالص ىق اهركَذ هنال ىنالسملا وا يملازغلا ىلا ةبوسنم هنم نيئالثاو

 | سوردسعلا نع ىلا رغلا اهله ىواصلا خسشلا لوقو يا رعشلا هلاق ام ىسودسلل اهنا

 نم هتمدق ام دب ْؤِب ةالصلا هذه ناو ةرثكو ىسودعلا نع فيرجن وههلانه هنركذأ

 غلب نم ى ةغيصلا هذه ناف ملسو هيلع هللا ىلص هميظعتو هيلع ءانتلب مارهالا ةرثك



4.١ 
 ةفلايما هن مقو أم ةلضافلا مهنيص نمو ملسو هيلع هللا ىلص هيلعءانئابسحاو غصصلا|

 هللا ةمملا ام سسح ىلع لك ةسميدلا ةّسافلا مما راسب ةريثكلا نادعألاو هغملبلا فاصوالاب

 هللا ىضر نينم وما ما ةيريوجثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذ يف مهدنتسمو ىلاعت

 دادمو هشىع هنزو هسف اضرو هقلخ ددع هللا ناحس هريغو ىذمرتلاءاور ىذلا ابعأل

 مهغيص ىف سو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا باوث ةرركح لمت كلذ تملعاذا هناملك ]|

 هيلع هللا ىلصىبلا .ىلع ةالصلا ىلعبترتما باونلا ناك ناو تش هوجو نم اهمفانمو
 اه ريغ يف هنم مظعا مالسلاوةالصلا هيلع هنع ةرونأملا غصلا يف ةالاص ىهثحح نم ملسو
 هب تحجا انه هتركذام لكس لو نيملاملابر هلل دّعاو رصاقلا ىئنهذ لع هب هللا حتف اماذهأ]

 ناسحالا يلو هللاو ناملا ةدايزل هب هّمجا امرثكاب انه مالكلا تطس لب ضرتمملا كلذ
 تاولصلا اهلثمو راكذالاين ةدراولا دادعالا ىلع ةظفاحلا نا يف « ثلاثثا هسنتلا 9 |
 تاولصلا غسص ضب ين ركددقال وا دادعألا كلتب نورقملا باونلالوصحل طرش ىه له

 داروألا ضعب يف كلذ لم درو كلذكو اذكباونلا نم هلف اص وصخم اددع اهأرق نم نا ظ

 هقحتسي الوا هنع ةدايز وا هب دوعوملا رجألا قحتسيددمااكلذ ىلع داز اذالهفةوراولا |
 حرشهتفحم ىف ىمتم لا رجح نبا مامالا ءركّذام باوجلاوهعمر وكّذملا ددعلاب لخاهن وكل

 ىلع داز نميف نرخأل ني فالتخالا رثك هين ةالصلا طورشب!ليقلاة ثيح حاملا[
 اذاوهو ءاود هنايدباو بدا ءوس هنال هركي ينارقلا لاف نيئالثو امبراحسنأكدراولا ||

 لصحم هريغلاقو حتضال هنانسا ىلعديز اذا وهو حاتفمهنابو ءادريصيدنوناق ىلع همف ديز |

 لصالابنايتالاب هنال هحبجرت قارعلا نبزلا مالكىضتقمو ةدايزلا عم صوصخلا باونلا هل
 | لحمال لاقف غلاب لب دامعلا نبا هدمتعاو هسنج نم ةدايز هلطبب كنبكف هءاوث هل لصحأل
 ءاح نم موم وهو ءدرب ليلدلا لب لملدالب لوق ه.ال باوثلا لوصح مدع داقتعا

 حست وهو صوصخلا ددعلا اذه رس ىلع يفارقلا رم ؛ /وافلاثما ريثع هلق ةتسحلاب ظ

 هءايسانا وهو ةلاملا ةلمكت ةدحاو ةدايزب كلذكريكتاو كلذك دمحلاو نيثالثو ثالن

 حيسنلالوألل لمْ نسحلاك ةيلاجج وا ريكلاكةىلالجوا هلاك هساذاما سه ونوعستو عسن ىاعت

 ريكتلا هملالا ىف ديزو ملا ىىدتسي هنال دممحتلا ثلاثلاو ريكتلا يناثلاو تادلل 20 هنالإ

 مسألا ءامسألا ىف ةئاملا ماع نا لق هنال هرخا | ىلا هل كيرش ال هدحو هللا الا هلا الوا

 ]| هلكشتسا# ارظنو القث ةجوا يناثااذه مهضعب لاقو لالملا ءامساىف لخاد وهو مظعالا

 ةدايزلاو ددعلا ىفكلذ نع صقتلات يو ريقدرودبا وم و ىعدملا ةلالدلاهمف لب هيف لاكش الاع
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 ١ | سمحو حرسقلاقةثامو نيعبسو# رمو ثالث ود ريشعوة ريششع ىدحا ون رشع و «سمخك هم هيلع

 ةرثعو ةرشعىدحاو نير شعو سمحو دصحتلا يق هثام وة ريشع وة رشع ىدحا و نب رشعو

 أ لا ناالا «بدمتلا مدع مزاتسي كلذو ليلبللا ىفةرشعو نير شعو سو ةئاموريكتا ين ةلامو )
 وهاما مالكلاو ةدراولاتاياورلا ىدحاب ىنأي ناب كلذ عم عقاودب دبعتلا

 ظ درا ولا ريغب ىلا اذااف

 | ةلاملا مك امني عما هل نس ناتاور تضراعت اذا هنا سم حرمت * مالك نم ذ دخؤيمن

 أ دراولاب المعو اطامتحا ام اهمتمم نا بدِنف هرخآ ىلا هدحو هللا الا هلا الب وا ةريكت

 ةدحوملاب ىور دبستلا ءاعد ىف اريثك املظ ىسفن تملظ يف هلوق هريظنو نكما ا
 |. هبشاح يق هيلع هيددر اع هعاضمح نءا ملا هدرو كلذل امس عملا ىلوالاو ةئلثلاو

 لاثتما دراولا ددعلا « ء«ابنا دنع ىوب نا هنأ مهضعب حجرو هف ىع مون ءاعد ثحم ىف حاضيالا

 وحن واذ نا ها وهو رخآ ليصفت هنم هجواو الف الاو امبلع بيلا داز مث رمالا

 ىلع كردتسم دئنمح هنآل الف دبعتل وا رذع كلش
 ظ هفحتلا ةراع تبشآ عتتم وهو عراشلا

 ملسو ةلماك ةالص لص مهللا ىغو تاولصلا لضفا نم نوتسلاو ةثلاثثا ةالصلا ( ةدئاف )

 يت ىلع ه ظفلب رارسالا زونكهبانك ىف ىثوراملا اهركح ذ اهرخآ ىلا امان !مالس
 اسما لاقو « كل مولعم لك ددع ه ةدايز نودبو دمع ظفل ركذ نودي «دقملا هب لحب
 ]| ةالصلاب برفملا ىف فرعتو هنع هللا ىضر ىزانلا مهاربا ىديس للاب فراملل بسنت

 | سانلا عيمج نيب لوادملا روبشملا فورعملا نمو لماوكلا تاولصلا نم ىهو ةيزاتلا
 نم هو تناكام ةنئاك تضق هتجاح هللا لاس مث ةرم ىلا ةعبرا اهركذ نم نا
 ىلاعتو هناحس هللا نم جرفلا هاتاو الا ددعلا اذه دحا طق لمكي ملهنا لمقو تابرجملا

 | يلزانلا يقتح هم خسشلل رارسالا ةسزح باتكح نع تاولصلا لضنا ىفابلقنو

 ] ابهلقنف ىث ظفل نود دمح ظفلبو ةيزاتلا نع فيرحم وهو ةيراثلا ظفلب اهركذ دقو

 ْ ركذ ناسحتسا ىلا لم يلقلا نكل انه هتركذ ام حمحصلاو هباتك يفابّيأ راك كانه

 || وا دقملاه لحس ىذلا ىلا دم اديس لوقت ناك ىلا ظفل تابئا عم دم ايفل

 دقعلا هب لحس يذلا دمحم اديس لوش ناب هدحو |

 ةحبحصلا ثيراحالا ىف ةدراولا ةالصلا تامفك ف تدرو ظافلا حرش يف و ةممع هو

 ءاعدلا ىف اهلامعتسا ريك ةملكىش و مهللا ىعم ىف « لوالا ثحبملا ثحاسم ىلع لمتشي وهو

 ]| مهللالاهاعاو الم محر روفغ مهللا لاس الق ءادنلا فرح نع ض وعمملاو هللا ان ىنعمب يعو
 دلع هنزمح عطش مسالا اره صن و ردانلا يث الا ءادتا ف رحاهلخرىالو ىنمحراو يف رفغا
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 آلا نع ءءاج دقو فيرعتلا عم هيلع ءادنلا فرحلوخدو همال خفت بوجوو ءادنلا

 هنامسا عسمج هللا لأس دقف مهلا لاق نم لممشن. ربضنلا نعو ءاعدلا عمتجم مهللا ىرصبلا

 ىلاعت هللا ءامسا نم امس نوعصت و ةعست اهف مهللا هلوق ىف مملا نا يدراطعلاءاحر يبا نعو |

 دمحمتاو كيربتلاو ءاعدلا هغللا ىف ةالصلا يغارلا لاق ةالصلا ىنعم ىف # يناثلا ثحبملا هو

 لرتشم مسا ىصىدرواملالاثو٠ ءاعدلا سانلا نمو رافغتسالا ةكتالملا نمو ةيكزملا هللا نمو

 ٠ ءاعدلا نيش ْؤملا نمو رافنغتسالا ةكلالملا نمو ةمحرلا هوجولا رهظا يق هللا نش ناعم

 لاق ء فأرتو محرت كيلع هلا لص موق هشمو فأرتلاو ةسمحرلا ىف ىرصخمزلا لاقو

 ىلاعت هللا ةالص ىنعم نا ةملا_ملا يبا نع مدت ام لاوقالا ىلواو ىواخسلا ظفامل|

 دارملاو ىلامت هللا نم كلذ بلط مهريغو ةكحلالملا ةالصو هميظعتو هوان هسن ىلع

 لاق ىريشقلا ركحب نع ضايغىضاقلا لقنتو ٠ ةالسصلا لصا يلطال' ةدابزلا يلط

 ريرقتلا ادهيو همحر ىلا نود نم ىلعو ةمركي ةدايزو فييرمعتت هللا نم ىلا ىلع ةالصلا
 أ نا ىلاعت  لاقث يح نيتم لا رئاسس نيبو سو هيلع هللا ىلص ىبتا نيب قرفلا رهظب

 ' نكََع لص ىرَل أ وُه ةروسلا سفن يف كلذ لبق لاقو ىنل الع نولصي' ُهَنَكُن الَمَو
 أ است عقرا كلذ نم لسو يلع هللا ىلص ىنلاب قيلي ىذلا ردقلا نا مولعملا نمو مكب هلَمَو

 ةالصلا تيمسو ميظعتلا ىهف ناسللا ىف ة ةالصلا اما نامالا يعش ىف ىمسلحلا لاقو هريغب قبلي ١

 اذا ريكلل ريغصلا ءانحتا نال رهلثلا طسو وهو ىلصلا ىنح نم اهنف امل ةالسص ةدوهعملا

 ام ةماع ىم دارملا ناك ذا ةالص اضيا اهمتءارق اومس مث تاواعلا ف هل هنم مظعت هآر

 ذا ةاللص ءاعدلا اومسف اوعسوت مث برلا ملظعت اهريغو دومتو مايمق نم ةالصلا يف

 هل ىننبام ءاتسإبهل وعدملل ايظمتو هل سؤابتاو هيلا ةبغرلاب وعدمالاهظعت ءاعدلا ناك
 ممظمن اسهم دارب ىتلا راكذالا ىا هلل تاواصلا ىنسف هرظن لمحو ىلاعت هللا لضف نم

 قيلتال اهقحتسم وهىا ىلاعت هلل اهلك ةينرلا واعوردقلا ةلالجمهل ىارتعالاو روكَدملا
 ءالعاب ايندلا ىف ىف ادم ملظع مهللا دير امئاف دمحم ىلع لص مهلا اتق اذاف هاوس دحاب
 هت ومو هرجا لازجاو هتمايف هعمفتس ةرخآ الا ىفو هتعيرم ءااو هند راهظاو هركذ

 و نيبرقملا ةفاك ىلع هعدقنو دومحلا ماقلملاب نيرخ - الاو نيلوالل هلضف ءادياوإا

 ىمث لكن اف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل اهبجوا دق ىلاعت هللا ناك ناو رومالا هذهو لاق
 زاد سجنا هتما نم دحأو هملع ىلص اذا زوجت دقف بتارصو تاحرد وزايم

 ةجروو ةبنر هانيمس ام ءىث لك يف ءاعدلا كلذي ملسو هيلع هللا يلص ىنلا دازيزا هيف |
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 ىلع لديو لجو نع هللا ىلا امئادإب برقتيو هقح ءاضق اه دصق امم ةالصلا تناك اذهلو
 هرماهب مظعي ام لاصيإ كلم ال انأ هيلع كنم ةالص دم ىلع لص مهلا انلوق ىنعم نا

 هوانتنإوكلدن هل ءاعدلا هيلع اسالص نا حصق ىلافت هللا دس كلذ اما هردق هب ولعيو

 رخآ هجو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلل نوكي دقو لاق هواش لج هللا نم

 هللا لوسر ىلع مالسلا لاش م ملسو ةملع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع ةالصلا لاش ناوهو

 ءانعمو همحرو مهعر نم تاوبص مهبلع كل وا لجو زع هللا لاق دقو نالف ىلع مالسلاو

 ىا هيلع هللا ىلص لاق اكسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ةالصلا تناكوا نكت
 هللا ٍلع ىنمتلا نا اذه هجوو هيلع ةالصلا هللا نم نكتل وا ةالصلا هملع هللا نم تناك

 ملعأ هللاو همحرا مهللا ماقم كلذ موقف كمحرو كا هللا رفغ لاقي هنا ىرثالا لاؤس

 | هللا ىلص هيلع ةالصلاىنغم نا هلوقو هلقن دعب ىواخسسلا ظفاحلا لاق ىمملحلا مالكى هلا

 هجاوزاو هل [ فطع هيلع ركعي ال رجح نا ظفاملا ىنمي انخيش لاق مظعتلا ملسو هلع أ
 | قبلي ام بسحم دحا لك مظس ذا مظعتلاب مهل ىعري نا عنتعال هتاف هيلع هترذو
 ىلاو ىلاعت هللا ىلا ةيسنلاب ظففل لامعتسا هه لصح هناف رهظا ةسلاعلا يبا نع مدقت امو

 تناك ناو ةالصلا # هيبنم لو ها دحاو ىنعمب كلذ نيروم انما نينمؤملا ىلاو هتك

 مامالا لاق ةمحرلا ظفلب ملسو هملعهّللا لص هل ءاعدلا زاوجم اوفلتخا دقف ةمحرلا ىنمع |

 ىلع ةمحّرلا ركذ ثيداحالا هذه يف 'ىجم لو ضايع ىضاقلا لاق ملسم حرش يف ىوونلا

 انخومش فلتخاو لاق ةسرغلا تي. داحالا ضعب ين عقو دقو ماسو هلع هللا ىبِص ىنلا

 نبرمع يبا رابتخا وهو مهضعب بحذف ةمحرلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلل ءاعدلازاوج يف

 نزكحالا هجحو ريزيبا نب دم يبا يهذم وهو هريغ هزاحاو لاّش ال هنا ىلا ربلا دبع

 ركدي ال هنا راتخلاو ةمحرلا ركذ اهيف سملو هيلع ةالصلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ميلعت
 هل ءاعدلا عنم ىلا بهدربلا دبع نبا نا ملعا دوضنملا ردلا ىف رجح نبا لاقو ها ةمحرلا

 ثيدح اهنا ةحمحصلا ثدداحالا ىف هدوروب هودرو ةمجرلاب ملسو هيلع هللا ىلص
 ادم محراو قمرا مهللا ىباسعالا لوق اهمو هللا ةمحرو ىلا اهنا كملع مالاسلا ديشتلا

 ةمحر كل أسا ىتا مهللا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو كلذل ملسو هيلغ هللا لص هريرقتو

 ةلاسر هطخ ىفو ثدغتسا كانمح رب مويق اي ىحاي كبتمحر وحرا مهللا كبدنع نم

 ثيدع همالك ة يضق عن مركو محرو ٍلسو هيلع هللا ىلص هنع ىلاعت هللا ىضر ىهفاثبلا

 عج هب ذخا دقو زجم ملالاو مالسلاو ةالصلا ظفل الا مض نا زاوجلا لمح نأ دبشتألا
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 مدعب مزجو حمحصلاوهو ىط رقلا لاق روهملا عع لالا ف ضاع ىضاقل هلقن لبأإ
 المحمل ال ىلاعت هلوق هل لدبو الالقتساىامحرت زوج ال لاقف يلا زغلا ادرفنم ىنعي ءزاوج]

 هلا الا ةمحرلا ىنسع تناك ناو ةالصلاو ًانمَب 'مكضعت ءاعدك مكحتس لوسرلا اعد

 لا لص مهريغ ىلع ةعيفرلا مهنبنرمل ازيرمو محل اظعت اهب اوصخ ءاييمالاكٍلسو هيل هللا لص |
 صخا وه اما دارملا لب ةمحرلا قلطم ىتمع تسيل مهقح ىف اسبلا ىلع ملسو مهيلع
 ىلص هربرشو ادم محرا و ىنمحرأ مهللا قباسلا يبل سعالا ل وق يهانسلل عت كلد نم

 هربرقو هحمس ىذلا وهو [بلا مالس وا ةالص ماهضنا نود واوزاوحلا هل ملسو هيلع هللا
 زوحمال لاق نم لوق لاح ىنشسو ةي آلا هتضنقا ىذلا مومملا ىلع مدقبف صاخ روكذمل
 فالسخ وا ءوركم كلذ ناب قدصيف نيفرطلا ىوتسملا زاوملا ىف :مهدارم نأ كلذ إ

 ةحرألا َلاَنلَسْرْإ امو امنع هلا عم ةمحرلاب ملسو هيلع هللا ىلص هل ىعدامناو ىلوالا
 هل بلطف رخا تامر هيلع هلو هل هللا ؟سحر ةلبج نمل ةمحر هنوكح نال نيل امل 0
 لاقهصن ام هثماه ىف تبآرو ٠ دوضنملا ردلا مالكى بنا كلت رئاظن لوصح ةمحرلاب ءاعدلاب ا

 اياو ربلا دبع نبا نا مداخلا ىف ىثكرزلا لاق باسسعلا حرش يف هللا همحر فل وللا انحش

 ةسمجحرلا قالطا عم روهم ١نع اولَمن اضامع ىضاقلاو داشرألا حراش ى راصنالا مساقلا ]
 هحسص يف ىراخبلا ءهاورامميملع دربو دا ارقنالا لسسولع ملس و هملع هللا لص هقح يق
 هللا ىلص هل لاقف ادحا انعم محراالو ادام محراو ىتححرا مهللا يبا ىعالا لوش نم

 لاقاال هنا نم رم ام در م ةمحرلا قالطا هيلع ركس ملواعساو ترجح دقل ىلسو هيلع |
 ىف نا نم رم ام درو هن ىدمت ام ثيدصف ةالصلا ىنعم تنمض ةيجرلا نأب هيلع تمحر |
 ىللاعتلا ال صيصختلاو درفتلل ريكتلاك هوحنو اذ ىف ءانلا ناب فلكتلا ىنعم تمحرت
 لاقو « يتكرزلا لوف ىبثا ناكملاب رقتساو رف يف م6ةضحم ةدباز ىع وا فلكتلاو

 دحال ز وجمال ربلا دمع نبا لاق انخيبش لاق ىمقلعلا لاق ريغصلا عماجلا حرش يف ىزيزعلا ظ
 لَ ملو ىلع صنم لاق هنال هللا همر لوقي نا ملسو هيلع هللا لص ىبثلا ركذاذا
 ملسو هيلع هللا ىلص هنكلو ةمحرلا ةاللصلا ىنعم ناك ناو ىملاعد نم الو ىلع محرب نم
 ءاعو ولمن ىلاعت هلوق هديؤيو ه ريغ ىلا هنع لدعب الف هلايظعن طظفللا اذب- صح
 ىراصنالا داشرالا حراش مساقلا وبالاقو اضمب 'مكيضعب ءاع دك“ مكسحنإ لوسكرلأ
 ءركب دم نع ةيفنملا بتكن م ةريخذلا ىفو . ًادرفمز وجم الو ةالصلل افاضم كلذ زوجي
 ينارعالا لوقو هيلع ماليام لعافل نوكت امنا ابلاغ ةمحرلا نال صقنلا همابال كلذ
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 لبيس ىلع هيف ءاعدلا ناب هنع باجي دقف ادم محراو ىنحرا مهللا نيحمحصلا يف هثيدحو ١
 يف رغغا مسهل ني دجسلا ني وش نا دوا يا تيد يفااونو هلقالةصستا|

 ظ هل ءاعدلا عنم ثمح ربلا دبع نبا ىلع اذسهء دري ال تلق اش لاق هرخآ ىلا ىنمحراو

 فيك ةمالا ملعتو عيرشتلل قيس تيدحلا اذه ناف ةمحرلاو ة رفغلاب ملسو هيلع هللا لص

 ٍ نحن امو هبرل لسو هيلع هللا ىلص هعضاوت نم هيفام عم ةالصلا نم لحما اذه ىف نولوقب ظ
 لبجيلاو مخفتلاو مظمتلا نم اهف املا هل وعد نا اءرماىتلا ةالصلا ظفلب الاهل وعدن الف ل

 ْ اشاحسا نمو ينرعلا نبا ركب وبا عنملا ىلع ربلا دبع نبا قفاو دقو فيرشلا هبصنك قئاللا |

 ىزيزعلا ةرابع تهننا راكذالا يف ىوونلا ءرقاو حرشلا ىف ىفارلا هلقنو ينالد بسلا ظ
 ميقلا نبا لاق © هقاقتنشاو دمع ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا مسا ىنعم ىف كلاثا ثحملا ©

 دخلا نم لوقنم مسا لصالا ىف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هنامسأ ريشا وه مسالا اذه

 هؤاننو دبا ةقيقحوه اذه همسلتمتو هلالجاو هتحمو بولا ىلع» ءانثلانمضَس وهو

 عوضوم ءانلا اذه نال اهراظنو لحسو ددومو بحت و ملظعم لثم لعقم ةنز ىلع

 .عملك ة رسم دعب ةرم هنم لمفلا رودص راك نم ءانمفل لعاف مسا هنم قتشا ناف ريثكتل
 رك نم ءانعق لوعفم مسا هنم قتشا ناو هوحنو حرفمو صلخم و نيسبمو مهفمو
 دمح لاش ىرخا دعب ةرم دمحم نا قحّتسا يذلا وا ىرخا دعب ةرم هيلع لعفلا عوقو

 ) هلع هللاىلص هقح يف نارمالا هيف عمتجا ةفصو ملع اذهو ملعم وهف محلا اكدم وهف

 برلا ءامسا نأش اذهو هريغ هب ىمست نم ريثكحص قح ىناضحت املع ناكناو ملسو

 الو قاصوا انهم ىف ناعم ىلع ةلاد مالعا ىه هبسل ءاهساو هبايكح ءامساو ىلاعت

 ورايا قلاملا هللا وهف نيقولخلا ءامسا نم اهريغ قالخم فصولا ةيماعلا ايف داضن
 ناقرفلاو نارقلا كلذكحو هناففص ىع ناعم ىلع ةلاد ءامسا هذهف رافغاا روصملا
 دمحاو دمع ملسو هيلع هللا لص ىثلا ءامسا كلذكو هئامسا نم كلذ ريغو نيملا باتكلاو |
 ظ يل نا لاق هنا ماسو هلع هللا ىلص ىنلا نع مطم نب ريج ثيدح قو ىحاملاو

  ملسو هيلع هللا ىلص ركذف رفكلا ىب هللا وحمب ىذلا يحاملا اناو دما اناو دمت انآ ءايسا

 ]| ةضحم امالعا تناكولف الاو اهناعم ىلا راشاو لضفلا نم هب هللا هصخام انيبم هاهسالا هذه
 هنع هللا ىضر ناسح لاق اذهلو حدم ىلع لدن ح١ ىنمم ال

 دمج اذهو دوم رئرعلا وذف هلحبل همسا نم ل قشو
 وهو ءاهسم نم هيلعلمتشا امل مسالا اذهب ملسو هيلع هلا لص هتبمسنف اذه تين اذا



 هو
 نالسرملا نمهناوغ وخادنعو ومس وهتكئالمدنعد وم وهلا دنع دوك لس هلع لسمتفدملا ظ ظ

 0 3 أدرج لاككتانسا نم هنقام ناف مبضعب هب رفكناو مهلكض رالا لها دنعدومجو ||
 01 هدملاب هفاصتا ملعولو اب ةفاصتاب الهجوا ادانع وا ادوحج رباك او لقاع لكدنع ظ

 دمحأو دمع هناف هريفل عمتجم ملا مب دنا ىمسم نم صتخا لسو هيلع هللا لص وهو ظ هل دماح ةقمقحلا يف وهف همف اهدوجو لهجتو لامكلا تافصب فصتا نم دمحم هنا
 هطخحو دجلاب ةحتتفم هتما ةالصو ءارضلاو ءارسلا ىلع هللا نودمحم نوداملا هتماو
 هءاحاو هءافلخ ناو ظوفحلا حولا يف للا دنع اذكه دملاب حتتفم هلاتكو دمخلاب ةحتتفم

 الو ةمايقلا موب دبجلا ءاول .لسو هيلع هللا ىلص هدسو داملاب ًاحتتفم فحصملااوتك
 هلع اهحّفب دماحسع هر دمج ايف هل ندؤبو هعافشلل لجو زعهءر يدب نيب دجسم

 ّنِمَو ىلاصت لاق نورخآلاو نولوالا هب هطبني ىذلا دومحملا ماقملا بحاص وهو ذئتح
 ماقملا كلذ ىت ماقاذاو ادْوْمت ًاماَقم كبَر كيم نإ ىَسَع كل” ةلفاث هب جمل 1
 هللا لص دونم وهو مهرخآو مهلوإ مخرفاكو مهملسم مهلكف قولا لها ذانيح هدح ]

 هب حقو اصلا لسااو عنان ماو نامالار ىدهلا نم ضرالا هنا الامامي ٍلسو هيلع

 . ]| كرشلا نمو ناطشلا رس | نم مهذقنتساو ضرالا لها نع ةملظلا هب فشكو بولقلا ْ
 0 لها تفاو هتلاسر ناف ةرخالاو اينالا فمش هعارما هب لام ىتح هب لهجلاو هب رفككاو لاب
 | دابعو ناريث دايعو نايلص داعو نائؤا دابع نيب اوناك مناف اهلا اوناكأم جوحا ضرالا |
 اذامب الو هد بو فرعي ل ناريحو هلا نم يضغب اذا دسق ملعابوشتمو بكاوكأ
 ىف سيو هقلاخ نم لئاقو هيلا اءد ائيش نسحتسا نم ًاضعب مهضعب لكي س انلاو هددصب

 لها ىلا ذئلح_ىلاعتو هناحبس هللا رظن دقو ةلاسرلا رونس ًاقرييثم مدق عضوم ضرالا |
 | هملع هللا ىلص هب هللا تاغاف حصص نيد نم راثا ىلع ابا الا مهمجتو مهن رع مق ضرالا
 ؤ الضلا نم هب ىدذهف توملا دعب ةقيلخلا هب ىحاو يظلا كلت هب فشك و دابعلاو رالبلا إس و

 انعاد " حقو هلسلا دغب هب ىنعأو ةلدلا دعب هن نعاو ةلقلا دع هب رثكو ةلاهجلا دعب هب ٍلعو

 ْن ممهاوق هلانن نا نكمت ام ةياغ ىلا هدوبعم و مهر سانلا فرعق اهفلغ اي ولقو اص اناذاو ايم
 هتفرعم تلجن تح هلاعفاو هتافص و هلاهسا رك ىف بنطاو رصتخاو داعاو أدناو ةفرعملا

 باحسلا باجنت اماهنع بيرلاو كلشلا يئاحس تباجتاو نينم ملا هدابع بولق ىف هناحببس
 نم ىلا الو هلبق نم ىلا ال فيرعتلا اذه يف هجاح هتمال عدب لو هرادبأ ةلمل رمقلا نع
 ٠ نأ ميفكحت ملأ بالا اذه ىف لكن نملك نع مهانغاو مهافشو مهافك لب هداعب



 ىور نوثيؤي مقل ىو ضلك ِلَذ ف نإ 'مهنلَع لب باتكل 1ك ار أ
 ةاروتلا نم ةمطقدب احا ضعب دِس ىأر هنألسو هيلع هللا لص ىلا نع هليسارم ىف دوادوبا

 لجوزع هللا لزئاف مهبل ىلع زا ىذلا مهماتكريغاباتك اوعس نا ةلالض موب ىنك لاقف
 ىركّذو ةمحرل كلذ ىف نأ ميلع ىلثي باتكلا كيلع انلزأا انا مهفكي موا ) كلذ قيدصت

 رادو هناوضرو مهبر ىلا لصوملا قيرطلا ٍلسو هيلع هللا ىلص مهفرعو (نونم وب موقل
 تكرتام سو هيلع هلل ىلصلاف كهنعىهن الا احمق الو هب رما الا اسح عديإف هتمارك

 هنع مكسبن دقوالا راثلانم مكب رش ءىنت نمالوهب مكن رما دقو الا نجلا ىلا مكب رقي ءىش نم
 هيحانج ٍبلَقي رئاط امو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرىقوت دقل هنع هللا ىضر رذ وها لاق
 | 6أ مير ىلع مودقلا دعب محلا ملسو هماع هللا لص مهف ىعو ًاملع هنمانل ركذ الا ءامسلا يق |

 [| الا مهر ىلا مهل برقملا داعلل عفانلا لملا نم اباب عري مو هحتواو رمألا فكك فيرعت
 ( نم ه. اهاقشو ا!مالض نم بولقلا هن هللا ىده ىتح هحربشو هس الا الكشم الو ةحتق

 ]| ءازجو لسو هيلع هللا ىلص هنم دمع مساب قحا رمشب ىاف اهلهج نم هب اسبناغاو اهماقسا |
 | نير املل ةحر الإ انصر[ اَمَو ىلاعت هلوق ىف نيلوقلا ميصاو ٠ ءازجلا لضفا هما نع

 ْ عفتلا مه لصح نيملاعلا مومح نا اهدحا نّيهبجو ردقتا اذه ىلع هنو هم ومع لع هنا |

 | هرادعااماو ةرخالاو ايندلا ةماركح ه.اولانف هعابنأ اما ٍلسو هيلع هللا ىلص هتلاسرب ظ

 | باذعلا ظملغت يف محلةدايز مهنامحنال مهنامح نم لريخ مهن وم ومهلتق لجعف هل نوبراحاو

 | مهرامعالوط نم مهل ريخ مهتوم ليجعتف ءاقشلا مهلع ب تك دق مهو ةرخآلا رادلا ىفمبلع |

 كلذ رمش لقا مهوهتمذوهدهعو هلظ تحتايندلا ىف اوشاعف هل نودهاعملا اماو رفكلا ىف |
 أ مهلاوماو ممامد نقح هب نامالا راهظاب مهل لصف نوقفانملا اماو هل نييراحلا نم دهملا
 | ةيانلا ممالا اماو هريغو ثراونلا ىف مهلع نيملسملا ماكحا نايرجو اهمارتحاو مهلهاو

 | عفلا نيملاعلا لكب اصاف ضرالا لها نع ماعلا باذعن' هتلاسرب عفر هناحبسمهللا ناف هن ]|
 نكل دحا لكل ةمح رلسو هيلع هللا ىلص هللا يناثلا هجولاو ءٍلسو هيلع هللا ىلص هتلاسرب

 ) نع كلذ جرخم لف اهودر رافكلاو ىرخاو اسد اهم اوعفتلاف ةمحرلا هده اولق نولم ملا

 ضيرملا هلمعتسي مل اذاف ضرملا اذحلءاود اذه لامي م اهواَش م نكل مهل ةمحر نوكي نا
 هللا هلبج ام ٍلسو هيلع هللا ىلص هيلعدمحم امو . ضرملا كلذل ءاود نوكي نا نع جرخم م

 || ملسو هيلع هللا ىلص هميشوهقالخا يف رظن نم ناف ميشلا ماركو ىنالخالا مراكم نم هيلع
 قلخلا عا ناك لسو هيلع هللا ىلص هناف قتلا مش مركححاو ىلا ىنالخاريخابلا لع



 ظ #« مدعو |

 ظ ظ مهمطظعا والامحامهدشا ومهاخسا و مهد وحا ومهملحا وشب دح مهقدصا وهناما مهمظعا و

 نع هجم ىف ىزاخبللا ىور اك املح الا دلع لاهجلا ةدش هديزتال ناكو ةرفغمو ًاوفع

 ظ ةارونلا ىف ملسو هلع هللا ىلص هللا ل وسر ةمص لاق هنآ هنع هللا ىضر ورم نب هللا دبع

 ي رجال و قاوسالاب باخص الو طبلغ الوظط سبل لكونملا هتسس يلوسروىدع دم

 مع ًانيعا هب حتفاو ءاج وملاة ملا هب ميقا ىتح هضنقا مو رفنيو وفي كلو ةئيسلا ةثيسلاب
 قلخلا محرا ملسو هيلع هللا ىلص ناكو ٠ هللا الا هلاال ولو ىتح افلع ايواق وامص اناذاو
 || اريمت مسحاو هللا قلخ حصفاو مهايندو مهيد ىف مهل امن قلحلا مظعاو مب مهفأراو

 .مهقدداصاو ريصلا نطاوم ىف مهربصاو ذارملا ىلع ةلادلا ةريجولا ظافلالاب ةريثكلايناعملا ىع لأ
 يهدشاو هفاعضاب ليلا ىلع ىلع ةأفاكم مهمظعاو ةمذلاو دهعلاب مهافواو ءاقللا نطاوم ىف

 منع طافدو ميل ةيامحو هياسخسا نع ايذ قلخلا دشاو هسفن ىلع ًاراثبا مهمظعاو ًاعضاوت

 هللا ىضر ىلع لاق © همحرل قلخلا لصواوهنع ىهنب امن مهكرتاو هب رم ْوِب امب قلخا موقاو

 ظ مهنيلاو ةجحل سانلاقدصاو اًردص سابا دوجا ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ناك هنع

 ارا م هتعات لوس هبحا ةقرعم هطلاخ نمو هبا» ةهيدب هأر نم ةرشع مهمركاو ةكب ه١

 ردصلا رب هب دارا ًاراص سانثا دوجا ناكهل وقف ب ملسو هيلع هللا ىلص هلثم هدب الوهلش

 | ريخ لك ىلع ليمج قلخ لك ىلع وطنم هناو ًارجفت هنم رجفتم ريخلا ناو هريخ ةرثكو
 | هللا لوسر ردص نم اري رثكا ناكل حم اسهلكايثدلا ىف سيل علا لها ضعب لاق اك
 ©« ملسو هيلع هللا لص هردص يق عدواو هريفاذحم ريخلا عم دق ملسو هملع هللا ىلص

 سم دحا هيلع برجي ملو هل نوبراجلا هؤادعا هن هل رقا ام اذه ةحمل سانلا قدصا هلوقو

 | عاوناب ضرالا لها هب راح دقو هب هل مهلك هنايلوا ةدابش عد ةدجاو ةبذكص هادعا '

 ظ هيف نعط رهدلا نم اموب دحا مهم سيلو مهم باتكلا لهاو مه وك رغم تايراحلا

 لاخاي ياخ ناكو لهج يبال تلق ةمرخم نءروسملا لاق © ةريك الو ةريغص ةدحاو ةبذكب

 ظ ناك دقل ىتخا نئا اي هاو لاقف هلاقم لوش نا لبق بذكلاب ادم نومه مك له ]

 رف لاخإي تلق بذكل نكصب مل بيغلا هطخو املف نيمالا ائيف ىعدب باش وهو دع
 اوقسو اممطاو اومعطاف فرشلا مشاه ونمو نحت انعزانن ىتخا نئا اي لاق هنوعتنال 1

 ] ىف انم اولاق ناحر ىسرفك أنك بكرلا ىلعانيناجتاملف اًبرجاو اوراجو انيفسو

 ظ 0 نول وقيرى زل أَي رحل هن ..."اعالوف لع نوجيو هيا لات لاق هذهب نأ :

 ظ اوت كنب لئن دقو نوت فأ تاب ا. يي لئلا كلو



0 
 ينم” نم ل ءاح دقو لا تاَملكل "لدم الون نهض انا ٌقعاوُدوأو اون ذك امل
 نم ةوعدل بيبع سانا نم بيرق نإ لبس هنا ىني ةكبرع مهنلاو هلوقو « ير

 دارا اذاو اساخ هدرب الو هم رح ال هدصق نم يلقل رباح ءاضقتسا نم ةجاحل ضاق ءاعد |

 مهرواشب لب مجود دنس مل رما ىلع مزع ناو هيف مهعباتو هيلع مهقفاو ًارما هنم هباحسا

 هنأ ىنعي ةرشع مهمركاو هلوقو ه مهئيسم نع وفعيو مهاسحم نم لبق ناكو مهرماؤيو ظ
 طظلغي الو ههجو ث سعبال ناك اهمركاو اهسحاو ةرمسشعم اناكالا هل اسناج رسشاعإ نكي 0

 نم هنم ردصيامعب هدخا وب الو هناسل تائلف هبلع كسمعالو هرش هنع ىوطي الو هلاقم ىف

 | هن رمشع تناكمف لامحالا هياغ هلمّتحمو ناسحالا ةياغ هريشع ىلا نسحم لب اهوحنو ةوفج ظ

 | نم هركي امي هثدابس الو همولي الو مهنم ادحا بتامياال ةلمج ميتوفجو هاذا لاحا مهل
 0 هرمأب همايهاو هيلع هلابقاو هلم هب رقو هب ةقطل نمىرت امل هيلا سائلا بحا انا لوس هطلاخ ظ

 ظ هده نم مركأ نوكت وا تناك رسشع ياف هنوفج لاتحاو هيلا هناسحا لذبو هل هتحيصتو |

 | ىف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ةريس نع يبا تلأس هنع هللا ىضر نيسملا لاق © ةرشملا |

 ]الو ظن سيل بناحلا نيل قلخا لبس رمشلا مثادملسو هيلع هللا ىبضىنلا ناكلاقف هاسلج |
 | همحارهنم سي وبال ىهتشبال امع لفاغُس حادمالو باععالو شاخل الوباخص الو ظيلغ ظ

 الو هنروع بلطي الو هببعل الو [دحا مدي ال ناك ثالث نم هسفن كلر دق هنف بسجن الو ئ

 | تكس اذاو ريطلا ميسور ىلع امك ءؤاسلج قرطا ملكت اذاو هناوث اح رايفالا لكس |

 | ثيدح هدنع مهب دح غرف ىح هلا وتصنا هدنع ملكت نم تيدا نوعراست ال اوملكت ظ

 هنم نوبجعتس امم جمس هنم نوكحضي امم كحضب موا
 | ىف ةوفحلا ىلع بيرفلل ريصيوب

 ايلطي ةجاح بلاط منأر اذا لوقو مهوبلحتسي هءاهصإ ناكنا ىتح هنلئسمو هقطنم

 ىهس هعطقبف زوجي ىتح هئيدح دحا ىلع عطش الو ءىناكم نم الا ءاتلا لش الو هودفراف
 هللا صخ نيتفصب هفصو هنحا هفرعم هطلاخ نمو هباه ةيهدب هار نم هلوقو © ماق واأآإ

 ةبحمو هلم ةبه هيلع ىتلادق ناكو ةبحلاو لالجالا امو صالخالاو قدصلا لها امه |
 هطلا>اذاف هل اودع ناك ناو الالجاو املظعت هلق المو هلو هبا هارب نم لكن اكف |

 ةجلا لاك اذهو مرككلا بونحلا مظعملا "لحلا وهف قولخم لكس هلا يحا ناكهرشاعو أ

 6 ةحم ريغ نم مظعتلاو هبلاو ةصقاث ملفعت الو ةبه الد ةبلاف ةشلاو مظعتلاب نرتقن نأ |

 ادهو لالجالاو مظعتلاو دولاو همجلا عمتجم نا لامكلاو اضن صقن ملاظلا رداقلل نوكي |

 اهلجال بحشو اهلجال مظعي نا قحتسي ىتلا لامكلا تافصب ويحلا ىف ناكاذا الا ادج وال ]|



 «...و
 بابو ريكي و مظعي ناب قحتسملا ناكدحا لكن م اذهب قححا ىلاعتو هناحبس هللا ناك املو |

 وه اذهو كلذ يف كيرش هل ل مج الو بلقلا ءازجا نم ءزج لكحب دوبو بحبو
 ساّنل أ نم وب ىلاعت لاق بما اذهىف هقلخ ني و هنسبىوس ناهناحسم هرفغي ال ىذلا كرمشلا
 ربخاف هل اح دعا اوُمآ يلو ف حك ”مهت وثححأ دا دنا لأ نود "نم ذخحتم نم
 مهيدومعمل رانلا ىف راثا لها لاقو ردن هذختا دق ناك هلل هبح لثم هللاريغ ايش بحا نمنا
 مهنوكفهنلب همني وسن نكي ويم امل حبي كيوم ذ نيم لالْضْول انك نبأ
 ىقنيملاعلا برب مهووس اماو ىهءابأا وقلخو مهوقلخ وا ضرالاو تاوامسلا اوقلخ
 لالحالا وه اذهو لذلاو ىلا ىه ةداصلا ةقمقح ناف ىلاعت هللا بح 34 ل ىلا
 مارال و لالخ [ىؤ كبَر ملسأ َءلَر امن يلاعت هلوقىف هسفن هب فص وىذلا ماركآلاو
 دسلا.لوق رس وهو بحلا وه ماركآلاو ميظعتلا وه لالسجلا نا كلذ ىن نيلوقلا حصاو
 هنع هللا ىضر سنا ثيدحح نم دما مامالا دنسم يف درو اذهلو ريكا هللاو هللا الا هلا ال
 اوحملاو اهومزلا ىا ماركآلاو لالالا اذ هيساوُشلظلا لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نع

 مظعالا هّللامسا فرعي نا بلط هنا ةباحصلا ضعب نع ىلصوملا ىلسي يبا دنسم يفواهب
 لالسلا اذاي ضرالاو تاومسلا عيدباي موجنلا يف ءامسلا ىفايوتكم همانم يف ىأرف ]
 للا لوسر ةبحك هميظعتو هَللاَحل ًاعبت زوجتامئاف رسشبلل ميظعتو ةبحم لكو ماركألاو ||
 | هتومظمي و هل هللا بحم هنو هما ناف هميظعت و هلسرم هبحت مام نم اهءاف لس هيلع هللأ ىلص |

 ظ دوصتقملاو محل هلوسرو هللا ةمجل ةعبات محلالجاو منع هللا ىضر ةباحصلا ةبحبو نامعالاو | ملعلا لها ةبحن كلذكحو هللا همم تابجوم نم هلل هجن ىهف هل هللا لالجال هبواجيو |
 نم ؤم لكلو ةبحلاو ةباسهملا هنم هيلع ىلاعتو هناحبس هللا ىتلا ٍِلسو هيلع هللا ىبص ىلا نأ ظ

 | ىنمي هباهمو ةوالح وذ نمؤملا نا هللا همحر يرصلا نسحلالاق كلذ نم ظح صلخم ١
 ظ نكي ملاذملو كيذل ىضتفملا ناميالا بوت نم هناحبس هللا هسدلا اع لجتو تاهو بحي ْ

 يق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هردبص ىف لجاو بيها الو رس ىلا بحا رمش ظ
 املف هنم هملا ضبا صخخش نكي مل هنا همالسا لبق صاعلا نب ورمج لاق هءاحصا رودص ظ

 امل مكل هفصا نا تلش ولو لاق هنم هنبع يف لجا الو هسنمهبلا بحا صخش نكي مل ملسا )
 موقاب شيرقل دوعسم نةورعلاقو ٠ هل الالجا هنم ّىنبع الما نك ينال تقطا

 ظ بامسا ملغتعب ام هناحصسا همظمي اكلم تيأراف كولملاو رصبقو ىرسك ىلع تدفو دقل هللاو ظ
 | نكحص يف تفوالا ةماخم مخي امو هل ايظمت هلا رظنلا نودحم ام هاو ادهم دج

 نيرادلا ةداعس ظ 45
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اك املف ء هءوض وىلع نولتتس اوداك أضونا ذاو هردصو هسهجو اهب كلدف مهنم لجر ظ
 ] ن

 ىمس ةرم دعب ةرم هملع دمحت نأ يتق ام ىلعالمشم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم دمحو دما ظفل ن نيب قرفلاو . هاضمل قباطم ظفلو ءامسمل قفاوم مسا وهو ادع

 ندماخلا دم ةريكح ىلع لاذ وهف دمح دعب ادمح دومحلا وه ادم نا اهدحا نييجو

 5 .:' ىلع لدي دمحلا نم ليشفت لمقا دمحاو هف دما تابجوم ةرثك مزلسي كلذدو هل

 | ةينيكلا قهتداي زدمح او ةيمكلا ىف هدمح ةدايز دمحفم ريغ هقحتسيامم ل ضفا هقحتسي ىذلادجلا |

 ارركم ادرج دومحناوه ادمسنا ىلاثلا هحولا «عرشلا دمج د لضفاو دحر ثكأ دمحف

 ظ وهو نيمسألا دحا لدف هريغ ندماحلا دمح رم لضفا هيرل هدمح ىذلا وه دمحا ومدقناك

 أ وه اذهو هبرا ندماحلا دمحا هنوك ل عدنا وهو نانا مسالا لدو ادومجم هنوكى لعدم

 لعافلا لهف نم الا ناسا ناب رصنلا هعامج دنع يدعللاو ليضفتلا لعقا ناف سانقلا

 بحعتلا ىلعت ءاضس .زوحي اولاقو نورخآ كلذ ٍت مهعزانو لوعفملا لمف نم ناس الو

 | يلع هنا ىلص هنا دوصقملاو © لّوصفملا ىلع عقاولا نمو لعافلا لعف نم ليضفتاو

 نامسالاف هريغ مع امن لضفاو دمع ام زثكآ دمح هلال دمحاو ادفع ىعس ملسو

 ىعم هب ديرا ولو ىنعم متاو هحدم يق ملءا كلذو رانا وه اذهو لومعفملا ىلع ناعقاو

 هللا لص هناف اريثك دومحلا وهو ادم ىمس م دمحلا ريثك و هو دامحلا ىمس لعافلا

 نا ىلوألا ناكل لعافلا راتعا همسا ناك ولف هنرل ادم قلخلا رثكأ ناك ملسو هيلع

 هلاصخو هقالخا نمابقتشا امنا نيمسالا ناف اضناو نودابملا هما مسا نا اك ادامح ىمسب

 ايئدلا لها هدمحم يذلا وهف دم او ادم ىمسي نا قحتسا اهلجال ىتلا ةدومح لا

 | دع توفت ىتلا ةدومحلا هللاصخ ة ةراكلت ضرالاو ءامسلال ها هدمحنو ةرخآلا لهاو

 | ىهحا هفصلاو رهقلايف دا رلاو لمضفتلا نام ضتقت دملا ءامسا نم نيمساب ىمس نداعلا ظ

 | دمحاوادم* ىنعي نيمسالا نذه هللا ىمح دق ضاع يضاقلا لاق و ه# مقلا نبا مالك

 مالسلا هيلع ىسع هب ريشبو تكلا يف ركُذ ىذلا دمحا اما هنامز لبق دحا امم ىحستم نا

 الو سللا لبخدي ال ىتح هلبق وعدم هب ىعدبوأ هريغ دحا هن , ىمسي نا هتمكحم هللا عنف

 نيح الا مهربغ الو برعلا نم دحا هن مشب ملف دم اماو بلقلا فصض ىلع هنف كلا

 مهءاشا برعلا نم لملق موق ىمسق دسم همسأ ثعس ب اس نا هدلوم ليبق عاش

 حرش ىقتارو رهأ هن الاسر ل عجم ثمح ملعا هقاو وه ىهداحا نوكحي نا ءاحر كلدب

 ملسو هيلع لاى هلوق دنع يراخبل ءرصنخ ىلع ةرجج يبا نبه دبع هل فراملا ظ
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 ظ لع همسإب يسن مل ملسو هيلع! ص هتحاباو هصئامينكب !ونكي الو ىساباوكست

 همسلا نمدهنق تس نصامئّنف ءاحدف هنآال ريا نم هسف ءاح ال كلذذ مالسلاو ةالصلل

 مفرو سمس نفادحص اي همسابةمامقلا موب ىدوت اذا هنا رك دق وريخ نع واخم ال الا دمع

 ظ ناكر املا ضب تيار دق ولات ة ريثكراثآ اذه هيشب امث هيف تءاحو ىدعسو حئاذا هسأر هلآ

 | ميس قرفاموادخع مغامس مهلك دال وا ةامح هل ناكو ملعلا ناسل نم ٠ ءىث هدلع ناكو

 كقذاو هنسا هه ىمس نمو كراملا مسالا اذه يف ءاحىذلا ريخلا نم عمسامل ىتكلاب الا
 هبط ام الغتشم ناكامع جرخم وا امحأ هصغ ناريغنم مظع ريخ ىف الا مهاباو هت. رام
 ]| ريخ ءامسايف ةقيلالا ضايرلا هءاتكص يف ىطوسلا ظفافما لاقو © ىهتنا هند نم

 سَ امو لاقو أ ل وشرح ىلاعت لاق مسركلا مسالا اذه ىلع مالكلا يف ةقيلخلا

 يف قبس ةيآلا أ لور نِكلَو "خل اجري رحأ بأ دمحم نك امتلاقو كوس الا
 صنخا كالذلو اهلجاو ملسو هيلع هللا لص هنايما ربشا وهوه هركسس د ثيداحالا

 فكي الف هللا لوسر دمع لوش ناب هب ظفلس ىتح رفاكلا مالسا حصي ال هنا اهم روماب

 ٠ دمهلا ىف ىونسالا هرقاومساقلا وبا هلا مشي نأ طرشب ىمسلملا هزوجو دما |

 هيلع هللا ىلص هنامسا خرم هريغ يفكي الو دهشتلا يق هب نايثالا نيعتس هنا ابْمو
 ١ الو ٍلسو

 ءالسخلا ىف هلمح هركي هنا اهنموه ةطخلا اذكصو « قيقحتلاو بذهملا حرش ىفاكدمحا

 ]| هسفن آدي رم مسالا اده دمج همسا نم شن واف ءاحينتسالا دنع دبلا نم هلبوحم بجو

  نيلسرملا ددع طسبلاو رسكلا عم برضلاب هنم جرخمهنا اهنمو «رظن هب قاسحتلالا ىنف

 ظ ادا مملاو نيف رحم ة ةددشملا هشساتلاو ىلو الا مملا هب هيفا كلدورشع ةنالثو ةلامئالثوهو

 | ءالاو نيعب راب مملا ذا نوعست باسملا ف اهربدكتب مم لكذ م كم ىهف ترسكتح
 دحاوب فلالاو ةمبراب لادلا نال نوثالث و ةسخ لادلاو نوعيسو ناتمام ةئالثلاف ةرشمب

 بلس ق ىور#م وه روكحذملا ىدملا اهغلش رسكت الو ةساب ءاهلاو نيثالاث ماللاو

 امهلع هللا ىضر سابع نبا ىلا هدشسب لسو هيلع هللا ىلص هب هتيمست ظ
 ىلص ىلا دلو امل لاق

 كقلح ام ترا! ل ليقف ًادسحت ءابمو شبكي باطلا دبع هسنعا قعملسو هلع هللا ْ

 دامحتو ءاهملا ىف هللا هدمحت نا تدرا لاف هانا مساب همست وادق هيمست نالع

 تن ةآ ناخص لات قحما نإ نع هدسنسب يقيل جرخاو ف ضال يف ساس

 هلا ىلص دمحمب تامح ني تين اهنا تدحت ملسو هيلع هلا ىلص ىتلا ما بهو
  :يلوقت ضرالا ىلا عقواذاف ةمالا ءذه دسم تلمح كنا امل للقف ملسو هلع
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 ١ دمحا ةاروتلاىف همساناذ ادامحدسمسو ىرخا تاينا عم دساح لكرش ةرمهدحاولاب هذيعا |

 (| لاو ءامسلا لها ةدمحم دما ليجمالا ىف همساو ضرالا لهاو ءاهنلا لها م مت

 | ىوربو هتريس ىف ىعالكلالاقو « كلذ ؛ رم هتمسف دمت نارقلا ىف همساوض رالا ْ

 | ةضف نم ةلسلس ناك همانم يف ىأر هنا اومحز اهاراي ورا ادم هاهس امنا يلطملا دبع نا

 | فرطو قرشملا ف فرطو ضرالا ف فرط و٠ ءامسلاث فرط امله هرهظ نم تجرخ أ

 | برغملاو قرشملا لها اذاو رون امم هق رو لكى لع ةرجش اسهن اك ت داع مث برغملا يف

 أ هدمحمو ب رغملاو قرشملا لها همعشب هبلصنم نوكي دولوم هل تريمفاهصقف اهب نوقلمس |
 | ظقاملا ىورو © هسماهب هتئادحام عم دسم ها كلف ضرألا و ءامسلا لها '

 | ماسو هلع هللا ىلص هللا"ل وسر لاق لاق هن هللا ىضر ةريره يبأ ىلا هدنسل ىط وسلا ظ

 || هجرخا و هللا لوسر دمج اب وتكم ابق ىمساتدجو الا. ءامس تررماش« اهسلاىلا ب جرع ةلمل ا

 | لاق لاق هسنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلا هدنس يناريطلا ىورو © رازللاو ىلس وبا ١

 | شرعلا ىلا هسأر عفر هبا ىذلا بنشلا مدا 7 بنذا ام ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر |
 ا ا كمسأ ؛اراس لاقف دمع نمو هلا هللا ىحواف ىل ترفغ الا دمحم قحب كلأسا لافقف

 | تملمق هللا لوس ر دم هللا الا هلا ال ب وتكم هنف اذا كش ىعملا ىسأر تمفر ىتقلخ |
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 هنا مدا اي َ هلا هللا ىح واف ُمسأ عم همسا تلعج نم اردق دق ؛كلدنع مظعا لحاأ ل 3

 أ حو كردتسملا ىف كاملا هجرخاو كتفلحام هالولو كرد نم نيسنلا رخ

 ١ امينع هللا ىضر سابع نبل ىلاو هدنستن يلا ف منو ىورو م ةولا لال قي |

 ب وتكحمالا ةقرو بلع ةرجش ةئملا ىفام ملسو هلع هللا لص هللا لو سر لاق لاث |

  8زاكلا نا هصفو رْذ يلا نع هريغو رازنلا جرخاو © هلا الوسردم#“ كلا الا هلا ال اهلع |]

 | نا تبسجح ميحرلا نحل هللا مسب هيف تمصم بهذ نم حول هءاتكىف للا رك ىذلا |
 | لفني مث توملا ركذ نمت تي كحضي من رانلا ركصذ نمت تحت بصنم مث ردقلاب نا |
 [َإ ىضر هللا دمع نب رباح ىلا هدنس ىطومسلا ىا ىورو ه هللا لوسر دمج للا الا هلا الإ

 | هللا الا هلا ال دواد نب نايللس متاخ فن ناك ٍلسو هيلع هللا ىيص هللا لوس رلاقلاق امنع
 | لاق لاق هنع هلا ىضر تماصلا نب ةداسع ىلا هدنس يئارطلا ىورو © هلال يسر دمحم 8

 1 هعاخ قهعضوف هملا ىتلاق ايوامس دواد نب ٠ ناهلس اخ صخ ناك لس وهملع هللا ىلص هللا لوسر 8

 دمتي انا الا هللا ال هلا انا هعشن ناكو 1
ثيداحالا حلصاو لاق » يىلوسرو ىدع

 8 ىتبور ىتلا 

 | دولوم هل داو نم لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نعى هابلاة ماما يبا تيدح هب ةسسسنلا لضف |
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 | ههاهب سأب ال ءداشساو ةنجلا ين هدول ومو وه ناك ىمساب اكربتو يل ًاح ادم هاب أ
 ةامهماواسمدمحاو دمع مسا ىاامايا رم نمو لئامتلا حرش ىف ملا رحح نالاقو

 || اهلخو ةقاطب يف اميتكح نم نا نيف رشلانيمسالا نبذه دئاوف نموه ةلالحلا فورملا
 للا ىلص ىتلل ماخلا يف هنو ر ترثك ملسو هيلع هللا ىبص هيلع ىلصي وهو اهلارظنلا مادتساو |

 | ىووتلا مامالا ب زح ىلع هحرمش رخآ ىف ىركلا قطصم ديسلا ىدبس لاقو هلو هيلعأ
 أ برق امل نكل هيث دحاه» مسنب |ورسو هناعملاعت هللا لص اس ارش ا وه دم امهنع هللا ىضر

 1 ءاحر مهرالوا باتكلا لها هب ىمس رشتناو هركح ذ اهفو هرون روهظ نامز

 8 نوريشعو ناقلا لقو فلا لبق لسو هيلع هللا لص هؤامساو رمشع ةسمخ مهندعو ةوسلا

 ]ا تناكناو ٠ مركلا مسالا اذه ٠ عانلالا جعال نيكتل اهفرشاو ٠ عامسالل احذلا نكلو |
 ْ لئا والا نماسرف لناالدلا حراش لاق ٠ مطملا لزتملا اذهب سو هيلع هللا للص ةنامسا لك

 1 ىلامتو كراس هللا داس نو اهفرعاوايصخاو لسو هيلع هللا لص هنايسا ريشا وه

 آ مالاسلاو ةالاصلاهملع مداىنك هو دمحولا ةملكت صتخلا وهو ةرخ ًالاوامندلا ىف ةيمسلاو

 | لوقنف لسو هيلع ىلاعت للا ىلص هسفن ىمسي ناك هيو ءاوح رهم ىف ىلص هيلعو عفشت هبو
 ]| هللا لوسر دم نم بتكيو دمع تنب ةمطافو هدس دمع سخن ىذلاو هللا دبع نب دمج“ انا

 | هيلع لدي نيح ةرخآلا ىف مالسلا هيلع ىسيع هيمسي هبو ةكئالملا هيلع ىلسصي هول
ريغ و جا رغملا ث دب ىف ليريج هايس هءو ةعامقتلل ٠

 ٍ ثيدح ىف مالسلا هماع مهارا هامس هنو ه

 ظ كلم هادا هلو هموق ءوعدب ناكهدو دلو نيح سللطملا دنع هدج هايس هيو اضيا جا رغم لا ظ

 ْ هنو هادم او ىدانم ةغرشلا هحور ضبق املانكاب ءاهسلا ىلا توملا كلو دعص هيو لاججلا

 ]| مام كلذ ريغ ىلا هل حئفف حتفتسي نيح نانملا نزاخل ملسو هيلع هللا ىلص هسفن ىمسي |
 ]| هلا ىلص هناذ ىلع لع مسا وهو ٍلسو هيلع هللا ىلص هنامسا حرش دنع لاقو نالا ارضحم

 || لوعنم مسا هلصاذا ةفصلا نم لوقنموهو ملا لوس دمج ىلاعت لاق لسو هيلع ىلاعن ظ

 ةغلاملا ْميص نموه و لس و هملع ىلاعت هللا ىلص هيلع املع لعج و لَه مث فعاضملا دمح نم
 لوعثملل ىنملادمُح نم اد وم لصالا ناكف ةغلاملا دصقل هنبع فعضت ىنالتلا زا ىمم
 | دولا راركلل ةغلاسلل كلذو كلذك دم لوعفملاو فصشتلاب داّمح لعفلا زاضف فعض مث

 لم لعنم نوكحب الو دحدب ًادمح دمحم ىذلا وه ةغللا ىف دمحلاف ٌةرم دعب ةرنم هل ظ

 | ءاضمو هناذل قباطم مسا وهف ىرخا دعب ةرم للعفلا هيلع رركت نملالا حدممو برضم
 افاصواو ةقمقح هوجولا لك نم ملاوعلا ةنسلا ىلع ةدومت هناذ ذا لسو هيلع هللا ىبص
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 (أم رضاطغلاو اه لزتملا هملاوع عبو املكحاو امولعو الاوحاو الامعا و اقلُخو اَتلَخو
 ؛ىده اع ايندلا قف ةرخ آلاو ايندلا ىف دوم اضيا وهو ءامسلا ىو ضرالا ىف دوم وهف
 | ىضنم دما ىنعم رركت دقف ةعافشلاب ةرخآلا ىفو ةمكسملاو معلا نم هب عفنو هلا

 ًأوهف عيا ىت وه ذا هايا هملعاع الا دحا هدمح ام ذا دماخلا وهركلذ عمو ظفللا

 ا[ ىلامت هلل هدمحمو قيقحتلاب قالطالا ىلع ىلاعت هلل دماحلا وه تلق تئش ناو دماحلا]

 آ أدم و رمالا لزتنا ثيحن نم صخا هنأ الا دومحلا دماحلا وهف هدابع ةنسلأ ىلع هللا هدمح

 |( ىف همسا ناكف ةيدمحلاب ةيلوعفملا ىهتنمو رمالا غواب ثمح نمو ةيدمحالاب ةيلعافلا

 | دم نم لضقاو دح نم ريخ لسو هيلع ىللاعت هللا ص وهف ادم ضرالا ىفو دمحا ءامسلا]
 اواو فيكو سو بلع هلا لص وهالا قتلا نم داح و دتحت ل تحت لعد أ
 |( ىنعي لاق ها نورخ الاو نولوالا همف هدمحت ىذلا دوم اماقملا بحاص وهو هدس دما

 ١ ةبجاحلا حرش ىف ىلا هللا دعا بشلل مالكلا اذه ىلاغو لئالدلا حرش يف ىسافلا

 | مقو كلذك و سانلا هدمحم نا لبقهر دم هنا كلذو دمحا ناكى تح ادم نكي مل هنا مث

 || نأرقلا ىف تعقو ادم هتممستو ةفلاسلا يتكلا يف تعقو دما هتمّستناف دوجولا يف
 | كلدكحو ه.را نيدماحلا دما ىنمم لضفتلا اهانعم ىلا ةفصلا نم لوقئم اضبا دمحاو

 | اهي دمحيف هلق دحا ىلع حتتت م دماحمب دومحم ا ماقملا ىف هيلع ةهنال ىنملا يف وه
 تاراشاادمحىنعامسالا اذهلو ىلا هللادع وبا خسشلالاق لاق مثعدم ١ ءاوأل دقمي كلذلو

 ١ لوألا امأهي روصلا هّشه ةهج نمو ةيداملاهفو رح ةهج نم ىا هءدامو هنروص ثمح نم ةقطل |

 (هيقوه» ىذلا ظفحلاو ةاحلا ءاحوىلعالا توكلملا ميم نمهفورح راشعاب هلع لمتشا املف

 | لاص:الاو ماودلا لادو رهالنلا كلملا مه ىق نطالات وكلملا مهو ىئسالا ملقلا يتك

 1 ةروص ىلع مسالا اذه ةروص ناف يناثلا اماو ع« لاصفنالاو عالعقنالا ىمهؤل ةحالا

 /لاقو ها هالجر لادلاو هنطب ةيناثلامملاو ءاحانج ءاحلا وهسأر ىلوالا مملاف ناسنالا

 | نويعلا ةرق ةيؤر يف نونظلا ةرد باتك يف ىلاصت هللا همحر ىتاطسم رمحرلا دبع خيشلا
 هدعب الو هلبق دحا ةقرقحللا ىلع هب مسني ل سدقالا مسالا اذه نا هم ىلاثا لصفلا يأ

 تاهجنم ال هظفل تاهج نمت اهج يف تاكراشم سانلل عقو امن“ .,لسو هلم هللا لص
 هتبتر ىلا لامكلا يف انتا مدعولو ام صقن هقحليو الا هاو. ولحم نمام ذأ ءانعُم

 لايكلا يفةيافلا:خولبم دعب فصولا ناف قالطالا ىلع دم ن وكسيالف مس و ةيلعماىلص |
 دمج إلا دمحم الف ةقمقحلا ىلع ًادمحت سسلف ام هجوب مذلإ هت ا نمو مذلا نم عون |



 #« مدا

 هللا فرص نوزوملا مالكلاب ءربم نوكرمشملا دارا |لىنلا اذهغو لسو هيلع هلا لص :
 اوناكف هوجولا نم هجوب هيضتقت ال ملسو هيلع هللا ىلص هنق «تقيقح نال كلذ هلع ىلاعت ]

 نمضتسام ىلع هلاهشال نيطامشلا ءاهسأ عمجا مسالا اره ناف ناطسشلا وهو ًامنذم َّن وجب

 ْي امه كارتشالا مدعو نيمسالا نيذه نبي ةعقاولا هلم ايمللو ةياغلا غولي عم امش

 ماس و هيلع ىلاعن هللا لص هنروص ىلع لثم نا ناطمشملل نكمي ل فاصوالا نمفصو |

 هللا ىضر ناسح لاق ام دوم لجو نع هسمسأ نم رت مما ق ةاقتشا ناكأذا لق ناف

 م ظ
 دمج اذهو دوم شرعلاوذف 2 هلجمل همسإ نم هل قش

 سلو رمش ناكال ملسو يلع ا لسنا باوملاف كاذ نوداذه يف غلوب لف
 ىلص همسا ىف ةفلايملا ىلا جيمتحا اه ةياغلا غولب الو فاصوالا ىلا كلا رشبلا نأش نم
 قئاقح عج ةلباقهتا رم لب فسولا اذه يق مهلثم سبل هنأي مالعالل ملسو هيلع هللا

 نيناوق يق هنع ىلامن هللا يشر ىلذاشلا يهأوملا وبأ يديس لاقودعا تافصلاو) ءاهسالا

 دوحسلا تلق ناف اود مآل اودجسأ كنا ةكئالملل انلق داوزىلاعت هللا لاق قارسشالا
 رغصالا عضاون عوضخ هانمم دوجسلا اذه الق دوجسلا زان فيكف مارح هللا ريغل

 | ىف مركاهتكل برال دبع مالسلا هيلع مدا نال برلل بوبرملا دوجس هنا ال يكحألا
 بارحلا ين دوجسلا بجوايذلا وه اذهف ةيدنحلا : سلا روهظب ةنسد ألا ةروصلا

 هبقابو مم هيرسو ءاحس هدبو ميم مدآ سأر نا كلذو باملالاو قاوذالا ىلوا اب

 انلاقم ديؤيو هللا همحر يهاوملا وبا لاق هع ميدقلا طخلا ىف بتكي ناككلذكو لاد
  هتعرلاعت لا يضر افو ىلع ىديس ىأ انذاتسا هلاقام

 دحس نم لوا ناك مدأ هحويث هرون هماط ناطمشلا رصباول

 نم حالسصلا لها لكد ءاستالاو لسرلا عج ون ملسو هلع هللا ىلص وهو
 ) لاق مءاشالا

 درواملاهروب وه نيعا مه مهمسج رودسلاو مدأو ىسع
 1 لسرلا داشراو ءابسالا روث هل ىلاعت هللا عمج سو هملع ىلاعت هللا ىلص هنا كلذو

 مملا دمج مسا نا ىهو ةفطل انههو « ملا روني هصتخا مث ءاملوالا ةهنادهو

 دعت ال ةزمهلاو فلاو ءاح نافرح ءاخلاو فرحا ةئالث تناك مم تلق اذا هنم ىلوالا
 تددعاداف مالو فلاو لاد ةهنالث لادلاو فرحا هتسنافعضملا نامملاو فلالا امال



 ل

 ]| ةثامالثا رتفع ةعبراو ةثامتالث ددعلا نم كل لصح ابطابو اهرهاظ اهلك همسا فورح

 ظ ةيالولا مانقمل وه ددملا نمدحاو تسيو ةوبنلل نيعماسجلا لسرلا ددع ىلع رشع ةثالثو

 ]| انههو مالسلاو ةالصلا مهلعو هيلع هلو ءايسالل نيعبانلا ءايلوالا عيمج ىلعقرفملا
 ] نيذلا دارفالا مف نال درفلا الا ءايلوالا ىلع قرفمل ددعلا نم قبس مهنوك هو ةقيقر |

 رول ام ماح هنايك ىف قحلا هلعجي مهم دحاولا كلوا دارفنالاب قيقحتلا نم اوصتخا

 لاق م ةيدمحلا ةعماجلا ةقمتلا نم ةادرفلا هققدلا هدهو ه ههنامزأ

 دحاو يق ملاملا عمجم نأ ركحصتتس هللا ىلع سلو ظ

 | رارسالا فشك هاتك ىف ىسهتفالا دامعلا نب دمح1 نبدلا باهش خبشلا لقنو ه١ ظ

 | يتكص مبارلاو لاق نا ىلا صئاصخ ةرشع فيرسشلا همسال نا راكفالا نع ىنخامج

 شرعلا قلخ امل ىلاعت هللا نا ىوريو شرعلا قاس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص همسأ
 | هنأ ىلع هيبتا هيقو نكس ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص دمج مسا هيلع بّتكأملف برطضا

 | لاق ملسو هيلع هللا ىلص همسا ف ورحرف لاة وريكالا قولا وه ملسو هلع هللا ىلص ظ

 ( ىلاعت هللا نم ميملا لبقو هعبتا نم تائيس وح وا مالسالاب رفكلا وحم ميملا ىنعم نا موه
 د ءاحلا اماو دومحلا ماقملا وأ هتما كلم لبسقو نينمؤملا ىلع
 1 رججشاهف لوك قَح نونو وب ليَ الك ىلاسعت هللا لا ىلاعت هلا ماكحاب |

 ٍ ماوس ةاحلبقو اسبلت اوُملَسو تضف تلصق اه اجرح هيف ا قاودجمال ع
 | هللا ىلا ىعادلا وهث لادلا اما و نيدح وللا ىدانم ليقو هّمال ىلاعت هللا ةرفغف ةتانلا مما
 ملسو هيلع هلا ىلص وه ارينم اجارسو ه هند لآ ىلإ ابعاد ىلاعت هللا لاق ىلاعت

 مامالا لوق نسحا اهو ه1 يروباسسلا ءركَذ ةنمملا ىلا ةرخآلاو ايندلا يف مهليلد
 هب درب يق هنع ىلاعت هللا ىضر يريصوبالا

 ممذدلا يف قلخلا ىفوا وهو ًادمح ىتمستب هلم ةمؤىلناف

 همالكىقو اهلعهح رمش يف ىلاعت هللا ةمح و يتالطعسقلا دمحا ندلا بايش ةمالعلا لاق ظ

 ]| كلذ يف ءاح دقو ملسو هيلع ىلاصت هللا ىلص همساب ةمسقلا يف بمغرتلا ىلع ليلدأ
 اعن هللا ىلص هللا لوسر لاق لات سنا نع ليوطلا ديم ىلا هدنس ركذو انف ثيداحا

 انبر نالوقيف ةنليا ىلا امه رمأشق لجو نم هللا ىدب نيب نأ دنع فقوب ملسو هيلع |
 السخدا ىدع لجوزع هللا لوقف ةنلا انزاجم المح لمعت مو ةنحلا انلهاتسا مب ْ

 نب عب نعد ٠ ديت لو ينحا همس نم راثا لخدب ال ىسفت ىلعتيل نا ةدنما ظ
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 | ىلالجو قوعو لجو زع هللا لاق ملسو هيلعملاعت لا لص هللا لوسر لاق لاق ظيرمش
 ظ هنعو دادلا ىلعوبا هنعو من وبا ءاور راسنلا يف ٌكيمِساب ىمست ذادذحاأ تيدعال

 ىورو ٠ دأنسالا لصتم لاقو اءوفرم هد سودرفلا دنسم يق ىمليدلا روصتم وبأ

 لخدش دمحت همسا نم ممم الا.دانم ىدان ةمامقلا موت ناك اذا دمحم ن رفعج نع

 || دمحت اب ةمايقلا موي ىدانس رخآ ظفل ىفو .« ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص همسا ةماركل ةنلا |
 | ترفغدق ينا مدهشا هلالج لج هللا لوقف دم همسا نم فتوملا يف هسأر عفربف
 ]| هل دلو نم ل اقنع ىلاعت هللا ىضر ةماما يبا نعو ٠ىبن دمت مسا ىلع همسا نم لكل أ
 روصنم هنمأو سودرفلا بحاصءاور ةنملا يت هوولومو وه ناك اكربت آدم امس دولوم :

 رضخل تعضو ةديام نم ام لاق هنع ىلامت هللا ىخر للاط يبا نب ىلع نع ًاضياايورو

 ىأ لاق ٠ نيئرم مون لكل رمل كلذ ىلاعت هلا سدق الا دم وأ دمحا همسأ نم اهلع
 > همسباكد جا ىتيمستب ةمذ سو هيلع لات هلل ىلص نم ىل دخلا هلو اناو تلف ىالطسقلا
 ا هنع هتثروو هجم كلس يف ىنمظنس نا للذي لع نم م هلضف نم هللا لأساو سرعتلا
 | نم ةمذ هللا دمحت ىل حص دق و تلق يركلا قطصم ديسلا لاو ها هتمح رو هلضفو

 || فشار افولا لها نم فشاكم ينربخاو قطصم فيرشلا هسساك يمس تقلا |
 ا ةدحاو تممس دقو ةريك ءاهسأب ةأمسم ةريثك قئاقح هل ءارقفلا ضعب نا افص نيع ساك

 «مدقتلا فصو ماقملا بسحم هلو رهاظلا مسالا وه ماخلا نكلو ميركلا مسالا اذه اهنم 1

 ىرصبلأن سحلا نع مدن ام عب ىلع ةدايز ىلاعت هللا همحر ىسهقفالل ةدربلا حرس ىفو |
 ا دم وا دا همسا همأمقلا مون هيرب نيب ادبع فقوب ىلاصت هللا نا ىلاعت هللا همحر أ

 | نم راثلاب بذعا نا تيمحتسا يناف ةنلا هلخداف ىدبع دس ذخ ليربجاب لوقش

 هللأ ىضر ءدسج نع هيبأ نع ىسوم نب ىلع نعو ٠ هدمت ىبح مسأ ىلع همسا
 ]| ءومظمف ادم مم اذا ملسو هيلع هللا ىلس هللا لوسر لاق لاق مهنع ىلاعت |!

 أ سلع نا لس دسم فمش الوق هلاودرثالو هورهقن الو هولزي الو هولجمو هورقوو
 | هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاصت هللا ىضر عقسالا نب ةلئاو نعو # ملسو
 ] ىض ر لع نعو.» لهج دقف ادم مم ًادحا ميو و دلولا نم هنالث هل داو نم لسو
 ا مهتروشم يف مولخري ملف دمحم همسا مهم لجر عم ةروشم يف موق عمتجاام هنجيملاعت هللا

 ]| ىلاعت هللا لص هللالوسر لاق لاق هنعملاعت هللا ىضر ةرب ره يبا نعو « مه كراس ملالا
 ]| مسالا اذهو ركدامدمب ىركلا قطصم ديسلا لاق ها ىمساهبف اًسرقفلا لخدالملسوهيلع |

 نرادلا 3 داعس وم



 » سو ع 2

 نا ادم هيسأا ناكنم بساشسق دودو طسأب قسما ءامسآلا نم هددبع قفاون فيرعثلا ظ

 سدقملاتسلا قن الا نطاقلا ليلا دمحم خبشلا انخبش اندافا و نيمسالا نه ركص ذب ظ

 هللا ىلص دمحم مسا ددعقفاوم يلا مسا اذه ناو ناما مسا هخئاشم ضعب نع ىبلت هنا ]

 هنايتريسخاو فيرشلا ىدمحلا مسالا اذه يف ةلاسر هل هللا ناكهلو ملسو هيلع ىلاعت أ

 ءابح هتخيشمب يتزاحا نم دسحا وهو فيرولا رجالا للظب زوفل اهحرشي نأ ديرب

 مظملان أ رقلا صاوخ يق مظنلا ردلا ىف ىلاعت هلا همحر ىفاملا لاقو + هتنم ليزج هللا ظ

 ددعذخا نم لاق يبرغلا نب نبدلا يحب خسشلا نأ هخماشم ضعب نع اناا ضعب ىل كح ظ

 | ناف قفنأ ىسحلا ىللاعت هللا ءامسأ نم ءىث ايا يف ةلملا كلنا رظنو ةلمخاب همسا فورحأ

 نوعستو نانا هددع دم هلاثم ةعبرا يف وا ةئالث يف وأ نيمسا ىف هبط الاو مسا ىف هدجو أ[

 | ملق هثالث فو متاد لوا ددع يف ءاندجو نيمسا قو ءدسجم ملف مسا ىف هنقفاوم انرظن

 | دحأو با هو ىج هو العو لج ىسحلا هللا ءامسا نم ءامسا ةعب راى ءاندجو و هدجن |
 ظ كلذك "نيت ذوعملاو ىسركلا ةبآ منمسالا ددع رم نيعستو نيتناةحافلا رق هنا لاقف يلو |

 ظ ةضاي ركاذْذَح و روكذملاددعلاةعبرالاءامسالاركذ. كلذدعب و روكّذملا اددعلا حر شن غ اةروسو

 ]| اي اذك به باه وايءاشاموا ىنقزراو ىركو نأ ىحايودعلا اضقنا دنعركذلازخا يف لوشو |
 | اذا مالس ىلاعت همسانا خياعملا ضمب نعوه ها اذه لع سقو ىناوت يل وايادكد جوا دجاو |

 ' ددغملا ملا ناب انِق اذا هددع ناف ملس و هيلع هللا ىلص دمحم مسا ددع ناك دحاو هللا فضا

 | بلق هدا ملسو هيلع اعت هللا ىبص د مخ مسايةيسانم مسالا اذهونونالثو نينئاو ةلامنيف رحم |
 ْ وهو نامالا ماللسلاو سن ىلق: :محرلا بر نم الوق ماللسو نارقلا يلق سيو ماسلا :

 ظ لع ىلاعت للا لأ ملسو هيلع ىلا عت هللا ىبص هلوقل ناما ملسو هملع ىلاعت هللا ىبص ١

 ظ مهو 1 نعم هللأ ناار مف تنناو مي مهب دعلا ا 200 ىمال نيناما ظ

 ْ باي رخخا ىفينأيو ةمامقلا مو ىلا رافغسالا ميف نكح ر تمضم اداف نفسي 1

 راكذاو ةيلارق تايآل ىتش دئاوق ملسو هلع هللا لص ىتلا ىلع ةالصلا داون

 هللا لص دمع مسا فييرشلا مسالا اذه قلعت دئاوف المج نمو اهريغو هيوبن ظ

سا لئاضف ىف اصوصخت افلؤم تثأر دقو 8 سو هيلع
 ظ هللادبع يبا عسمج دمحمو دمحا م

 ناب ريبشلا دمحم نب نمح رلا دنع طخ ظفاسلا ركب نب هللأ دبع نب دمحا نب نيسسحلا

 ماشلا قشمد يف ةيرجم هم. ةنس هبتكىرضمخلا بطقلا مالسالا خش ىتشمدلا ريفرفلا
 روكذلا باتكلا اذه ىوراءدحو لات دلا روصامهطخب اتكلم اتحنمرهظ لعو)#
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 ةيناكم ىفاشلاىم دقملا فطللا يبا نب دمحم نبدلا سمش مالسالا خضاقش نع هالعاأت
 ىسدقملا فيرش ىبا نب لامكلا مالسالا يش هخحيش نع سدقملا تلا نم يلا هيتكامم |

 رححن ىلع نب دما ندلا بايش لضفلاينا ةاضقلا ىضاق مالسالا خباشم مش هحمش نع
 ل رابم نب دمحا نب نمحرلا دبعجرقلاوبا ندلا نز دباسعلا دلسملا هب ايريخا لاو نيسفاشلا |

 نب دمحا ساملا وباب انآيما لاق ىلامت هللا همحر ةخدشلا نباي ريهشلا ىزغلادامح نبا
 ليلا دحاولا دبع نبدسحا نب ىلع نسحلاوبإ رخل ب أنا لاق ينولاسملا بوقم

 دا نب قيسملا انأبلا ارا زب ىلع ندمت نب لع نب يح أبا لاق رضخالا نإ
 « محرلا نمحرلا هللا مس ف د روكمحزملا فلؤملا صن اذهو ءركذفزيكي نب هلا دبعنا ]|
 ةءارق يذبانللا دوم نب كرامملا نب دوم نيزيزملا دع دهم وبا ظفاحلا خيشلا انربخلا |'

 طاصلا خيشلا كرب ربخا هل لمق دادغب ةثايسمحو نينامت و نام ' ةئس ةجيلاىز يف عمسا اناو هيلع |
 نم يفاثلا ةالصلا لق ةمحلا موب يف ردملا جارطلا نب يلع نب دم نيىلعنب ىحيدمج وبا ظ

 نسحلا وبا فن رشلا ىضاقلا مربخا هبرقاف ةئايسمخو نيثالثو سمح ةنس ناضمر رسهش
 ير يف هملع دم نب ىلع كسا ةءارقب ىدتهملا دمصلادبع نب هللاديع نب دمحا نب دما

 دا نب نيسحلا هللا دبع وبا انثداح هب رقاف ةئامعبراو نيئسو ثالث ةنس نم ةجحلا ظ
 دمعلا ةسيلا ةاملجلا دسلا ةدسجلا راث آلا نمىورام باب لاق ظفاحلا ركب نب هللادع نا

 ساسصلا وبا ينال يدج انثدح هللادبع نب دمحأ انسرح دمحم وادا همسأ نم لخف ي 1
 ينا انثدح بلاط ينا نب يلع ىلوم يونفلا ةرمض نب ة عسر نب مي نب يس وه نب هقدص ْ

 هسيلع هللا للص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنا نع ليوطلا كم نع ظ
 ةنللانلهاتسام واسرنال وقمف هنا ىلا هم رم أنف ىلاعت و كرابت هللاير.نيينادبع فقو سوا

 ىسضن ىلعتسلا يي || ىنافةنلا الخدأ يادمع اهل لجو نعهللا لوقف ةنملا اس زاجمالمع لمحو
 نع هراملان دا ندماح نسملا وبا ىنثدح هدم الو دمحا همسا نم راثا لخري النا
 اندح ىبصنلا بوقمي وبا دم نيرايس نب قاحسا اترح نيسصنم ىركسلا هللادبع
 ةماما يلا نع لوحكم نع نانس نب ورب نع ةمنس ني رامح انئدت لاهملا نب جاجح أ

 ءامسف دولوم هل دلو نم ٍلسوهبلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هلع هللا ىضر ىلهالا
 اس دج ىمرضملا هللادع ن دمت انئدح هب ةنجلا يف هدول ومو وح ناك هب اكربت اررخ0
 اندح ناداس ينادابلا لئاقم ندم ندمصلادبع انثدح ىلهملا دايز نب رض نارسحإ
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 || ادمحم هامسف دولوم هل دلو نم ٍلسوهلعدهللا ىلص هللا لوسرلاق لاقهنع هللا ىضر ىلهاللا

 ىئئدحو ةنلا يف هدولومو وه ناك ىمساب اكرعتو ىلاح
 نب دمحم ن دمحا نسحلا وبا

 | اسدح فالعلا نابا نبىلعنب مساقلا انندح ىرقملاىركسلا ىتفاولا جرفلان نيسحلان ىلع

 | ىببجولا ىسوم نب رمح نع ىنئارطلا نمحرلادبع ن نائع انسدح راطعلا نومسم نب ىلع
 لسوهبلع هللأ ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر عقسالا نب ةلئاو نع مساقلا نع

 نيسملاوبا ىنندح « لهجدقف ادمحم مهدحا مسي مو دالوا ةثالثهل دلو نم
 ظ ىلع نب الس

 نب ديلولا ىمع اندح ىئارخلا حرسم ني دلاخنيدمحا ردد وبأ امدح ىبا دحالا بونانءا ظ

 دهام نع ميلس يبا نبئِمل نع نيعا نب ىس وم انئّدح ينارملا حارسم نن كلملا دع

 باطخلا يبا نب مساقلا وبا قئدحو © لهج دقف ادم مهدحا مسب ملف ةثالث هل دلو نم 1

 روصنم نب دمحت انادح ىلا دمحم نم ىلع انثدح راسالاب دهاشلا و رمع مااتدح اظفلا

 | نع هبا نعدمحنب رفعج نع عج نب ورم ات دحىززارلاىهاد نب ادع انثدحىدامرلا[
 | نم وهفادم مهدحا مسي لفدلولا نم ةثالثق زر نم لسو هيلع هللا لص! ل وسر لاق لاقه دج
 | ربا اند ىراخبلاهيقفلا نور اع نب نسلا نبنيسحلا نيليعامسادمح وبا ىنتدح# نيلهاجلا

 ش ىضكر هدج نع هسأ نت ةريص نب نوراه نب كلملادع انثدح اي ركز نب مهأرا اشدحإ

 ادمحت مهذحا مسي لف ةنالث هإ دلو نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا

 | ىلع نب نسا نع هلم ناس نب لقعم نب بوقعي نب دمحم س املا وباء ريخا# ىتامح دقن

 1 نسا نب دام نب عفان - وبا انادحو نمح رلا دبع نب نام انثدح ىرماعلا نافع نبا

 ٌْ اقدح ىفاشلا ىدروسالا راو ح نب اقاو نب فسوب نيا ويح نب هن ولع نبا

 | ةلئاو نب رماع لمفطلا يبا نع ىرزملا صمح نب دمحا نع ىتارحلا نمحرلا دبع نبال

م همسا لجر مهعم ةروشم ىف موق عمتجا ا ظ
 5 لراس لالا مهروشم يف هواخدب لف دمح

: 

 | ىلع ىللا نع اهبع هللا ىضر هبا نع بلاط يبا نبا يلع نب نيسملا نع ىورو © ملأ
 دمحأ ؛كلدب انثدح مف ريخالا ير فم ىف هواخداف دمحم وادحا لاق سو هيلع هللا :

50000 

3 

 0 0 تحبك ني ها . ظ5000-0 5 0 0 0 7

 3 7 000010107 تذل كش سل زال ا و 100000 ديل تتم نم ا
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 يلعانث دح يبا ىتثدحلاق ىلاطلان املس نبرماع نبدمحانهللادعاش دخب وقع نبدمحت نيا ]

 ديفا ىنث حلاق دمج نب رفعجيفا نت دحلاق رفعج نب ىس وم ىنئدحلاقاضرلا ىس ومنا ظ
 يباني ىلع ىلا تدح لاق ىلع نب نيسحلا يبا ىتدح لاق نيرحلا نب ىلع يبا ىثدح لاق يلع نبأ

 نب ديزي نبايركذ نب حين للا يع و ىهذلا نم رلا دبع ندم هللا دببعنب ىدحو بلاط
 انثدح ىركملا باهشن نسما نب دمجخ نب هللا دع يلاط وبا اسدح لاق ىتقدلاو رمح يا

 رماع نب دما انئدح يناسا را بتاكل ىورحلا مساقلا وبا تاغ نب دمج نب هللا دبع
 3 ىبا ىثدح لاق ىموم يبا ىثدح لاو اضرلا ىم وم نب ىلع انثدح يناطلا ناملس نءا ظ

 ينانب ىلع ىبا ىنثدح لاق نيسملا ىلا ىتدح لاق ىلع يبا تدح لاق دم يبا ىتتدحلاةرفمج ||
 رض ةروشم مه تناكم وق نمام نسوهدلع هللا لص هللا لوس رلاق لاق منعها ىضر بلاط
 0 صفح وبا ىدح ٠ مهل ريخ الا مجروشم ىف هولخداف دم وا دمحأ همسأ نم مسهعم

 ىطافسالا لضفلا نب سابعا انسدح ةرسبلاب يباطخلا رمح نب ريكلا دبع نب قورافلا
 نب ميهاربا نب قحسا نب هللا دبع انثدجو ىطيشنلا نابلس نب دعس ناهثع وبا انئادح
 ىطيشنلا نايلس نب ديعس انثدح ىرسُل أ ليلخلا نب دايز انئدح قيقدلا ىوخبا زب ملادبعأل
 | هللا لوسرلاقلاق هنع هللا ىضر كلام, سنا نعتب ان نع ةطع نب كحل اانئدح نائعوبا |
 انئدح ىركسملا هللا دبع نبد مش انئدحو © مهنوبسي م ادم مهومسي سو هيلع هللا لص ||

 | لي وطلا ديمح نب مهاربأ سدح ىميلسلا ىذمرتلا ليعامم| نب سوي نيليعامس|نيدمحت |
 ]| ىلص هللا لوسرلاق لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنا نعينانسلاتب ان عةيطع نءيكملا انثدح |
 ]| دمحم اسدح دابعنب هللا دبع نيدمح نب دمحا انثدحههنويسيمن ادم هنومسي سو هيلع هللا |
 | تباث انثدح ةيطع نب مكحلا انثدح ليوطلادبمح نيميهاربا انثدح ىلا رفمجوب!بلاغ نا ١
 ظ هنومسل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هلع هللا ىضر كلام نب سنا نع يقايبلا |

 انثدح الاق بوعي نيدمحم نب دمحاو مارخلا نب دمحم ئ دمحا انثدح «هنوسيوادمحم

 بيطلاوبا ىثددحو اضرلا ىس وم نب ىلعانثدح يناطلا نايلس نب رماع نب دمحا نب هللا دبع
 ورم ىنا نبا ديرب نب ايركز نب ىحم نب هللا دعو اريكعي ىهذلا نب دمحا هللا دع 8

 انثدح ىريكملا باهش نب نسحلا نب دمحم نب هللا دع ىلاط ونا انثدحالاق قيقذلا

 ناهلس نب رماعنبدمحا اثدحت الا ىناسا را ورمل ثامغ نب دمحم ني هللا دبع مساقلاونا 1

 رفعج يبا ىثدح لاق رفمج نب ىسوم يبا ىتثدح لاق اضرلا ىسوم نب ىلع انئدح يماطلا
 يباىئثدانسح لاق نسملا نب ىلع ىبا ىئادح لاذ ىلع نب دمع ينا ىئثدح لاق دمح نبا
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 ا( ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع ىبا ىتثدح- لاق ىلع نب نيسمحلا

 همسا نم اهيلع رضحو :تمضو ةدئام نم اماسو هيلع هللا ظ
 ] كلذ سدق الا دم وا دمحا

 ؤ ميهاربا نب قاحسا نب دسم نب نيسحلا منساقلا وبا ىثدح  نيترم موب لكىف لزمملا
 || نب هللا دمع ورمع وبا انتدح اظفل باطخلا يبا نب ناب أ نب هم نب لمعامسا نبا

 مساقلا وبا ىلا دمع نب لع امدح راسالاب ىراسالا دهاشلا نسحلا نب هللا دع

 رب ورم انثدح ىزارلا رهاد نب هللا دهرعاتثدح يدامرلا روصنم نبدمج انندح

 ظ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هدج نع هِسأ نع دمت نْب رفعج نع عبمجل |

 دمحلاهظعت هوبيجم الوءورقحت الو هولذنالو هولجتو هورقوو» هومظعف ادمحءومتمساذا |

 | دمحخ ىسع وبا انثدح ىعدربلا رادني نب لع باتكحص يف تدجو « ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ]| انثدح ىبايرفلا صفح نب ىحم نب دمج نب دم دوسالا وبا اندح رطم نب دمحا نبا ظ

 || سنوب نع ريشب نب مشهو ىزارلا ايركحز نب نامعانئدح ىطساولا ءاحر نب دم
 ]| هدب نابادبع فقويل لجو نع هللا نا لاق هللا همح رىرصبلا نسما نع دمع نبا

 تناو ىننحتسا اما ىدع دمحم ىلاعت هللا لوقف لاق دمحم وادمحا همساةمايقلا مون

 تاق ينا مسهللا لوي مث هسأر دبا سكتيف دسم ىيبح مساب كمساو ىنيصعت

 ٠ بذعا نا ىحتسا يناف ةنملا هلخداف ىدنع هس ذخ .ليربجاب لجو زع هللا لوقف

 || دمحاوىولا بوقعي نب دمت نب دمحا ىثدح © دم ىبح مسا ىلع همسا نم رانلاب
 لاق يفاطلا نابلس نب ىلع نب هسا نب هللا دبعأ دتدح للعبلا حارجلا نب دمج نب

 | ىتدح لاق ىسوم ىلا ىنثتدح لاق اضرلا ىسوم نب ىلع اثدح يبأ ىدحأ

 | نيسكلا ىلا ىتثدح لاق ىلع يبا ىنثدح لاق دسم ىبا نثدح لاق دق نب رفعج يبا
 ل دع نب دمحا نب هللادمع انثدحو هنع هللا ىضر سلاط يبا نب ىلع يىبأ ىتدس لاق ٠

 ]| ىتيقدلا ورم يبا نب ددزب نب ايركذ نب ىبحم نبهللاديبعو بطلا ونا ىهذلا نمحرلا

 | مساقلاوبا اتدح ىركملا باسيش نب نسح دخن هللادبع للاط وبااتثدحلات |

 ]ل ناطلا لاملس نب رمأع نب دمحا انثدح ٍناسارخلا ىورهلا شاع نب دمحم نم هللا دنع

 آ/ ىتدح لاق رفعج يبأ ىتثدح لات ىس وم يبا ىنتثدح لاق اضرلا ىسوم نب ىلعانثدح

 يلاط ىب ! نب يلع يا قئدحلا نيسملا ينا ىثدصح لاق ىلع ىلا ىنثدح لاَ دامحت ىف :

 ظ هوم ركأت ادمحت دلولا ميس اذا سو هيلع هللا لص هلا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضرأ

 سرت نيد ني دسعر سنو قدح «امجو ةاوحتالو نبل يق هلاوعسوأو
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 أَ ىمصملا ىلابع نب دم هللادبع ريمالا انئدح ىلمتسملا ىراخبادمحت يبا نب رفعج نبأ
 أ ىصصتملا نوراه نب دما حل ؤدلا راطعلا رصن نب دمحا نيدمجر كد وبا انثدح ىورحلا ||

 نع روصنملا رفمج يبا نع ىمشاملا ميهاربا نب دسم نع ديزب نب دلاخ (فتدح لاق
 اولازب لالا دمت همسا نم مهيف تب لها نمام لاق امهبنع هللا ىطر سابع نبا نع هسا

 ندم ىنثدح # ةليلو مون لكىف هكربلاب نس ةليلو مون لكي لجو زع هللا مهدهاعتس
 روباسنب يناح رجلا دمع نبنامعتارصنوبا انثدح رقشالا ىسوطلا سراف نب دم نبدمحا
 / رأطعلا ناملس ن هللادبع نب لضفلاانادح يتاح رملا ظفاحلا يدع نب هللادبع دمحا وبا انثدح
 ]| نع كلملادبع نب دمع نع نمحرلادسع نب نامئعانأدح ىنصملا نب دم انثدح ةيكاطناب
 || هللا لوسر لاق لاق هلع هللا ىضر ةربره يأ نع بسسملا نبداعس نع دعس نب ىحم
 أ دمج امدح هللادع نب دمت ىنتدح# ىمسا هئف اس رقفلا لخدال لسو هيلع هللا لص

 | مهادإ انثدح يزارلا دم“ نب دم انثرح ىطساولا ىدغالا نايلس نب دنع نبأ

 | نع ةتاسبن نب غبصالا نع ىيسلا قاحسا يبا نع ديمح نب رضنلا اتتدح راتختا نبا
 مين تس لها نمام لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا هنع هللا ىضر بلاط يبأ نب يلع

 أ رمع يبا باتكيف تدجو # يتملاو ةادفلاب مبسدّهب اكلم ميلا هللا تسعب الا ىبس مسا
 | نب رماة دحىوغبلا سابملا نب دمحا انثدح رقشالا يدادغبلا روصنم نب نسحلا نبرفعج#

 | دحن ءرضنلاانندح راتحلا نب ميهارب راائدحىزا رلاديج نيدمحانئدحيَرْئَسْنل 1ةدعنةش

 | ىتا نا هنع هللا ىضر سلاط ىلا نب ىلع نع ةناس نب غبصالا ن نعىمسلا قاحساو با امدح

 | ةادغلابمهسدقي كلم مهيلا ثعب الا ببث مسأ مهيف تِإ لها نمام لاق سو هيلع هللا ىلس
 ياعملا نب روصنمنب ىحم نيدما نب هللا دبع مسالا وبا قاصح # يئملاو

 ركبوبا انثدح ءالما بطنملا ىلع نب دمحا نب هلفادبع ركب وبا انثدح لدلا ىدزالا
 أ انتدح ىصيصملا نزر نب ىحم نب دمج ان:دح ىراسالا نحر لادع نس مسافتلا

 انتدح قيدصلا ركب يب نب نم رلادبع نب ةحلط نب هللادببع نب ىحمب نب ليعامس.
 لوسر لاق تلاق اسْع هللا ىضر ةشئاع نع دمع نب مساسقلا نع حور نب نمحرلا دبعإ
 أ فعاضت الا ىمسا همسا لج هيلع لالح نم طق ماعط لك !ام سو هيلع هللا ىلص هللا |

 | بوقع وبا اندح ىركسملا هللا دبع نب دم انثدح © مهماعط ىف هكصربا م

 ديعس نب داداش انئددح ميهاربا نب لسمم انثدح ىبرحلا نوميم نب نسحلا نب قاحسا

 ساسبع نب هللادبعو ىردخلا دعس ينا نع ةرضن يبأ نع ءاكدرلا دايعس نع ىبسأرلا
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 «بدانسحيل دولوم هل داو نم سو بلع هلا لص هلا لوسر لاق هع هلا ىضر ال ٌ
 نسألا وبا انريخاو © همئاب ءاي امثا باصاف 0 اج قول حلم اذان همساو

 ثيدتلا انثدح ريكب نب دمحا نب هللا دع وبا انثدحءزملا اذهانأ رقم وبهيلع ةءارقىدتهملا نب

 راطعلا نه رادع نب دوأد انثدح ىورهلا ناملس نشا ادح يورفارح راد ظ

 ظ هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنع هللا ىضر ةشئئام نع هيبا نع ةورع نب ماشه انئدح

 ا هبش ةيدهو ءوس لجرلل لاَش الثل ةيدهو ةافاكم ةيده هيالث هيدا ملسو

 نب نيسحلا هللا دبعيبا عمج دم و دمح-ا همسا نم لئاضف باتكح رخ أ اذه ابدع لامتاهلل ظ

 ىلع هناولصو هدحو هلل دمحاو هخومش نع هناورو ظفاحلا ريكي نب هللا دمع نب دمحا 1|

 ظ 0 هللا محر روك دملا باتكلا صن ىبنا هبابحاو هيعبانو هبامصازو هلا ىلعو دم اندبس |

 ظ ابنلا ن» هقاقتشاو ءىنملاوه لبقف زمهلاب ءىنلا اما (ىللا ىنعم ىنعبارلا ثحبملا ) ظ

 ا نم ام ىأ لوعفم ىنعم نوكينا زوبحو لعاف تمم لسف وهف هللا نع هناسنالربخلا وهو

 سدارمن بس اصلا لاق ءافرطظو فيرظك ء ابن لع هعمج كلذ لعاوادتساوعيهاونوهرماواب |
 اك اده هلالا ىده لب قحلاب 2لسرم كنا ء ابنا ماخاب

 كاس ادمجو هقلخ ىف ةحم كملع نأ هللالات نا

 عن ر م رهاظ يأ لعاف ىنعع ليمف وهف عفنرا ورهيظ ادا وس اس نم قتنتم وهوا
 ناك لذو قبرطلا وه ىذلا أنا | س ذوخأم وا هقلخ ىلع هللا هصفر ىلا لوعفم مع ى

 ' ناو عرمشب هملا حو اناسنا ىنلا و©مهقلاخ ةفرعم ىلانولصوتس هب هقلخ ىلا : ظ

 ( ةلاسرلا ما ةوبنلا لضفا امبا تلق ناف معاىنلاف اضيا لوسرف فيش رمانافهغملش.رمؤي

 امع راخا اال ل اضفنا ةوشا نا هدعأوق مالاسلا دسع نب نيدلا رع زع خشلا تاجا

 أ اهيهرط نم هّللاب ةقلعتم ىهف لامكلا توعنو لالخلاتافص نم هناحس برلا هقحتسيا

 داسلابو هيك رط دحا نم هللا قلعتم وهف داسلا ىلا عالب الاب رمآ هبال اود لاسرالاو

 | هحا نم هب قلعت امم لضفا هفرط نم هللاب قلعت ام نا كش الو رب الا فرطلا نم |

 مدقتم نيملاعلا بر هللا انأ ينأ ىس ومل ىلات هلوق ناف لاسرألا ىلع ةقتانس ةوششاو هفرط

 [| ةون نوعرف ىلا بهذا هلوق لق هلاقام عيمْل ىنط هنا نوعرف ىلا بهذا هلوق ىلعإ

 فيرعتلا ىلا ةسعحارة ةوبلا نا لصاحلاو لاسرا وهف مِملَلا نم كلذ دعب هرم' امو ظ

 ىلا وا هراع - ىلا هنع غلب ناب لوسرلا هرما ىلا عجار لاسرالاو هلالل بجئامو هلآلا

 كلاسم نم ًاصخلم ىبتا يعمم با تجاو تاو هقرعم نم ميلع هجواام يضع |
1 
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 ٍتوسنمديدعتلاب ىالا عيدبلا لوقلا يف لاق 4 يمالا نعم يف سماخلا ثحبملا لف ءافنلا
 هب انكلا ىلا ةسنلاب همأ ةدالو لصا ىلعم كب وتكملاأ ارَس الو ىتكيال ىذلا وعو مالا ىلا

 ىلا توسدم لقو ةباستكلا مدع ءاسنلا لاح نم سلاغلا ذا اًهاح لثع هبال همأ ىلا بسن وا

 ليقو برعلا مهر بلغالا رثكآلا يف بتكك الو رت ال ىتلا ةسمالا ىلا ليقو ىرقلا م |
 هنال وا هملع تلزلا اهنا ىنممت اما باتتكلا ما ىلا لبقو اسهرماب هماهها ةرثكل ةماالا ىلا
 ةماالا ىلا لسقو ةقلخلاو ةماقلا ىهو ةماالا ىلا ليقو ا قيدصتلا ىلا اعدو اهم قدص

 ةالملا هملعانبنل ةزجمم ةباتكلا مدع ناكدقو ءامشالا فرعت نا لبق اهتجاذس ىلع
 سر هلق ك "ني ولت تنكح امو ىاعت لا لاق ةرهاسبا مولعلا نم هشينوا ام عم مالسلاو ؤ

 1 ئِرلآ اضيا مركلا نارقلا فو ”نولطنملا 1بانرال اَذإ كنيمَس ةنلطَخَت الَو رباتك
 اريدك الست سو هحوهلا ىلعو هيلع هللا لص ىلا ىنلأ ”لوسرلا َن سا

 ظ ةرم هما تبق لها لسا ليقف آلا ىف فلتخا 6 لالا نس ىف سداسلا تبل ظ
 | هللعصن اذهو ةقدصلا مملع تمرح نم.مهما حجرملاف انه دمسل اب دارملا ىف فلتخاو |
 | نسحلل ةريره يبا ثيدح يف ٍلسو هيلع هللا ىلص هلوقمديؤيو دوهملا هراتخاوىفاشلا |

 : هقدصلا هده اه نا عوفرم ثيدح ءانا يت هلوقو هقدصلاانل لحم الدم لا ان ىلع ناإآ

 ]| ىف دمحم لااب دارملا دما لاقو دنت ل | الالو دمحل لحم الاهتاو سانلا اسوا ىه امنا |
 أسود ص وع لها ل وش نأ زوج لهف اذا ىلعو هنيب لها ديبشتلا ثيدح ١

 أ ظفلب تءاح ثيدحلا قرط زكحا نال هتيرذو هجاوزا دمحم لآب دارملا لبقو مهدنع |
 ظ ىلدلا دارملا نا لع لدف هتبرذو هجاوزاو هعضوم دسمح ىن ثيدح ىف ءاحو دمحم لاو

 7 ىضاملا ةربره يبا ثيدحىف كح ةئالثلا نيب عملا تبث هناي بقعتو ةيرذلاو جاوزالا ١
 ! او زالادبعتلا يف للاي دارملاو هربغ هظفحم ملام ظفح ةاورلا ضعب نا ىلع لمحبف

 | دقو © ثيداحالا ني عج كلذبف ةيرالا مسيل لش ديو "فدل مع تمرح نمو ْ

 ا” نم دخلا ] عيشام ةشئاح ثيدح يف دم لا ملسو هيلع هللا ىلص هسجاوزا ىلع قلط ا ا

 | جاوزالا ناكوأت ول دس لإ قزر لعجا مهللا ةربره يبا ثيدح قو انالث مودام زبح |
 أ ىدوتل نع ماج ىف قاذرلا دبع ىور دقو« ةيرذل اذكر نيباميونتر كحل اودرفا 0

 (لاقن دمحم لا 7 نَ دمج لآ ىلعو دسم ىلع لص مهلا هلوق نع لجر هلأسسو هتعمس

 دارملا للسيقو هعاطا نم لوم نم مبنمو تبا لا دمت لآ لوقي نم مهم هيف فلات

 | اح شب رق عج مه ليث و بذهملا حرش رولا« ءاك ةصاخ ةسمطلاف ةيرؤ ل أل

 ظ نرادلا ةداعس هد
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 لام يفرعلا نبا لاق ةباجحالا ةما ةمالا عم ل الاي دارملا لمقو ةيافكلا ىق ةعفرلا نبا

 || ىووتاهحجرو هصفاشلا ضعي نعىربطلا بسطلا ونا هاكح وىرهزلا هراتخاو كلام ءكلذيملا

 ]| هديقيو قلط نم مالكل محم هيلعو مهمءانقنالاب بغا رلاونيسح ىضااقلا هدبقو و سم حرشيف

 نييمشاهلا ضعب نم ضعها ءانملا يبا رداون ينو « نول الإ * هو ال وأ ن اىلاعت هلوق

 لا ىلعو دمت* ىلع لص مهللا كلوق يف ةالص لكىف ىلع ىلصت ِتناو ىنم ضفنا هل لاقف |

 لاو بيطخلا يكح دقو « انخيش هدافا مهم تسلو ن.سهاطلا نيسطلا ديرا يف لاقف رمتخع

 يحيل يولعلا لاقف هيلع ًاملسمو هل از يرلاب وا خيلبب ىولع ىلع ذاعم نب ىبحي لخد

 ةرجش هيف تسرغو ىجولا ءامع نجت نيط يف لوقا ام لاقف تيبلا لهاانف لوقت ام
 ىحمل ىولعلا لاقف قتلا ريلعو ىدلا كلسم الا هنم حوفب لهف ةلاسرلا ءا ىسو ةوبللا |

 | عيمج لاق ىهتلا ًاروزمو ًارئاز ل ضفلا كلف كلضفلف كاثرز ناو كلضفف انترزنا |

 نا ىلع قلطا نم مالك لمحم نا كم و انحش لاك لاق َ يواخسلا ظفاسملا كلذ 5

 سنا ثيددحم ممل لدتسا دسقو ءايقنالاب هيبقت ىلا جات الف ةاطملا ةمحرلا ةالصلاب دارملا#

 هوحم رباح نع قيلاج رخاو ًادج هآو ههنس نكل يناريطلا هجرخا قت لكدمج لآ همخرأ]

 ضعب ىف مهلع : ةالصلا ةدراوأا ملسو هيلع هللأ ىلص هننرؤ اماو « فيعض ددسن ةلوق نما

 وهو كلامو ىبفاشلا يهد تانبلا دالوا لخدي لهو مهدالوأ وهدالوا مهف ثيداحألا ْ

 ىنلا ةيرذ يف ةسمطاف دالوا لوخد ىلع نيململا عاجال نولخد. مهما دما نع ةياورإ

 ةيكلاملا نع بجاحلا نبا ىكححو ةالصلا هللا نم مهل بولطملا ىلسو هيلع هللا ىلص

 ةفيلح يبا يهذمو مالسلا اسيلع مهارا ه هيرذ نم ىسع نآل لاق تانلا داو لوخد

 اذه فرش مالسلا اهيلع ةمطاف دالوا ىننتساو نولخدب ال مهنا دما نع ىرخا ةباورو

 | نيمّوملا تاهما ملسو هيلع هللا ىلص هجاو زاامأو © عيدبلا لوقلا نم ها ملنعلا لصألا

 ظ هللا ىضر ةعمز تنب ةروس مث اهع هللا ىضر دلي وخ تنب ةيعدخ نملواف نبع هللا يضر

 ركب ملسو هيلع هللا ىلص جوزي مو امبنع هللا ىضر قيدصلا ركب يلا تنب ةشئاع من اه

 أبع هللا ىض ىضر ةعزخ ثنب بنيز م امبلع هللا ىضر قورافلا رمع تنب ةصفح مث أهريغ)

 ظ تندإ ينيز م هلع هللا ىضر ةمما يببا تنب دمع ةملس ما ماه ريغ نبنم هنامح يف تع و

 نوعمش تنب ةناححر مث امهلع هللا ىضر ثراملا تنب ةب روج م اسيلع هللا ىضر شحجأ

 ) هللا ىضر يحبو ةيفص من امبنع هللا ىضر نايقس يلأ ثنب ةلمر ةدح ما ماع لا يشر ١

 نهو ءاسنلا نم نهب لخد نم ةامج هالؤهف ا هللا ىضر ثراكسأ تن تنب نب ةلومبم 0 اع ل



 ك١ 2

 || سو هيلع هللا لص هجاوزا ىلع ةالاضلاف نهب لخخدي لو عبس ىلع دقعو ةأرما ةرمشع ات
 هلع هللا ىفص ءرخ الاوايندلا يف هؤاسن نبناو ةمالا ىلع نهميرح و نهمارتحال هل ةعبانإ]

 با ةِيلايرسلاب ميهاربا ىنعم مئقلا نبا لاق هي مهاربأ ظفل يف عباسلا ثحملا 9و ملسو
 حوت يناثلا بالاو موأ لوالا انابا ناف ملال تلاقلا بالامها ربآ لمج هناحبس هللاو محر

 ثلاثا بالاو ”نيبقال 5 مع هني رد انلعَجَو ىلاعت لاق هتبرذ نم مهلكض رالا لهاف |
 ةومثا لعجو الئلخ ىلاعتو هناححس هللا هذخنا يذلا ءافنخلا ماماوملاعلا دومحو ءاسنالا وبأ ١

 افينحو ًاتناقةماو اماما هللا ءامس دقو ءايدنالا خيشو نمحرلا ليلخ اذ هتيرز ف باتكلاو
 مام سائل ”كلعا يل ١ لاك ٌنهمتأف تاملكب بر مهاب إ لب 1 ذاَو ىلاعت لاق
 أ ريخل امملا ةودقلا وه ةمالاف ًافيلع ا اق م ناكها رئإ نا ىلامت لاوأإ

 لبقا نمو ءاوس امت ضرعملا هللا ىلع لبقملا فيشخلاو هتعاطل مزالملا هلل عسطملا ثناقلاو
 ءافنخلا ماما وهو ثلاتثاانوبا وع سو هيلع هللا“ ىلص مهارباف ءزيغ نع لام ءىث ىلع
 ناكو هتبححو همدظمت ىلع ةقفتم للملا لها عسمج و ملا علا دوم ٍباتكلا لها همستو [

 هب قلخلا هبشا ناكو هسمظميو هلم ملسو هيلع هللا ىلس دمج مدآ دلو درس هسينب يخ |
 ايش سانا برقا اذاف ميهاربا تيأر لاق هنا لسو هسيلع هللا لص هنع حيحصلا ناك
 | نم لوا هيلعو انيرت ىلع هللا تاولص ناكو ملسو هيلع هللا ىلص هسفن ىنعي مكحاص هب

 1 راقو لآو برأي ادهام لاقف سشلا ىأر نم لواو ناتحا نم لوأو فامصلا ىرقا ْ

 ١ هيرير كايرقلل هدلوو نمح رلل هبلق لق م لسو هملع هللا لص ناكو اراقو يتدز بر لاق
 | لقتال ةبترم و ةجلإ لكىف ةلحخلاو الخ هير هذختا امو نافيضلل هلامو ناريتلل |
 أ نخاف لمصاهسا هل يهوق الاس ادلو هل يبي نأ هي زلاس دق ناكل ةمحازملاو ةكراشملا |
 | هنحعتماف هريدل ناكم هيق نوكي نا هليل يلق ىلع ليلخأ راغف هبلق نم ةبعش دولا اذه 8
 | مزعو هبر رمال لستسا املف ءدلو ةبح ىلع هليلخ ةبحت يدقت يف ةلخلا رس رهظيل هحينب |
 هتمم ىلع هلماخ ةملل اراشا دولا حي ذ ىلع مادقالا يف هيلا ناطلس رهطظو هلعف ىلع#

 ١ قدجملا يف هوقلأ ورانا هللا ءادعا هل مرضا الو مظعلام ذلاي ءادفو هنع كلذ هللا سن 7

 امأ لاق ةجاح كلأ مهاربا اي لاقف ضرالاو ءايسلا نبي ماسلا هيلع ليربج هل ضرععأ
 || دوعسم نبا نعىذمرتلا ىورو © امالسو ادرب راثلا هيلع هاحس هللا لم الف كلا ||

 ]| دمحت اي لاسقف يب ىرسا ةليل مهاربا تبقل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 | ابسارحت ناو ناعبق اهناو ءاملا ةيذع ةبرتلا ةييل ةنحلا نا مهربخاو مالسلا كلّما ىرقا ||



 م«

 أ ىهتنانسح ثيدح اذاسه يزذمرتلا لاق رك هلو هل الا هالو هلل دسجلاو هلاناحبس
 ' هن مزج 6 قحساو ليعابسا رم هتسرذ مهف مالسلا هيلع مهاربا لآ اماو © راصتخاب

 |دارلا ةاسخال نولخاد مهف رجاسهو ةراس ريغ نم دالوا هل ناك هنا تيثئناوةعامح |

 نود نوحلاصلاو ءادبشلاو نوقيدصلاو ءاسنالا مبف لخدبف نوقتملا لب مهم نوملسملا
 ١ هريغ نود هيعنلاب مالسلا هلع ميهاربا صخ - ( امدحانالا وس انههو تمهادع نم

 | لمف ام ىلع ةافاكم واهل اماركأ اما عقو كلذ نا باوجلاو مييلع هللا تاولص ءايبنالا نم |

 ْ راباسحلا موب مون نيئمؤمللو ىدلاوأو ىل رفغا برهلوقب دمحم ةمالاعد ثيح

 أ ةئاملخ ناك هنال اما ةالصلاب امبصاصتخاو كلذ ىف هل ءاينالا رم هريغ ةكراسشم مدعل
 ألا هرم ثيح ةمعيرشلا يدانم ناك مهاربا نال وا ًاييح لسو هيلع هلا ىلص دمحتو ظ

 | ناك لسو هيلع هللا ىلص دمحتو رماض لك ىلعو الاجر كونا جحلاب سانا يف نذاو هلوغ
 ظ كلذيت لجو نم هلال لاس هنال واناعالل ىداس ايدانم انعمس انمنا انمر هلوقل نبدلا ىدانم |

 أ نأأسو هللا لوسر دمحم هللا الا هلال بوتكم اهراجشا ىلعو مانا يف ةنملا ىأر ثحأ
 أ لمجاو هلوقلوادمحم ةما ناسل لعيركَذ رجا برايلاقف هلاح نع هربخاف كلذ نع ليربجأ

 لاؤسلاو «مالسلاو ةالصلامبلع ءاسنالا ةقب نم لضفاهنال وا نيرخ آلاف قدصناسليلاإ
 1 نا رانا عم ميهاربا ىلع تيلص ا هلوق ىف هربنا عئوم نعلاؤسلا نم رهشا اهىئاثلا]

 ١ مهاربأ نم لضف اهدحو ملسو هيلع هللا ىلص ادم نال هسكعانه عقاولا وهدد هبشملانوددبشملا ١

 8| ةيولطملا ةالصلا نوكت نا لضفا هنوك ةضقو دم لا هيلا فضا دقو ايسال ميها رانا

 | ابنم نسحتسا ةبوجاب كلذ نع بجاو هريغل لصحت وا تلصح ٌءاللص لكم لاضفا ١

 | ,دنوا عومجماب عومجلا والا الل عحاز ةينشقلا ١نأ وعوىفاسثلا باوج ىوونلامامألا ْ

 ١ انسخ وآن! ىلاعت هل ونكح وهف ردقلاب ردقلل ال ةالصلا لصاب ةالضلا لصأ]
 0 نم نزلا لع بيطص ضل "ج16 باح هاوفو ون ىلإ اًنْيَحْو 5 |
 ىلا نسحا لئاقلا ل وقكحص وهو هنعو هتقوال مامصلا لصا دارملا نأ هسق زاتخلا ناف ١

 | ىلامت هلوق هنو هردقال ناسحالا لصا كاذب ديرو نالاف ىلا تنسحا 6 كداو#
 || للاب قراعلا لاقو «يهفملا قىوطرقلا باوجلا اذهحجرو كل ١ )1 ل1 ني أ 6 نس 1

 .امموئربكلا نملا هناتك ن نهرمثع ميارلا بالا يق هنع هللا ىضر ينارعشلا ناهولا دبع ىدبس ٠

 ىلص ادم انبن نا ناشالا رسو ناعالا رون ىدوبش "ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا 3
 | لهاو تاومسلا لها نم دحا الق قالطالا ىلع ىلاعت هللا قل لضفا علسو هيلع هللأإ



 ؤ 410 »
 ا هن ريصتب هللا ىمعأ نمالا كلذيف ليلد ىلع فقوتبال مث تامقلا نم ماقم يك هاسب صضرالا|

 د تقو سمشلا رون نمأ وضا ملسو هيلع هللا بص هت هتعي رشرون نال شيفافخلا رصكه رصب راص
 : قع هلمضف ىلع راطقالا راس يف مهلكدتما عام املس و هلع هللا لص هلضف ناس يق كي وةريهظلا >

 ا ده عمس و هع رش ىأ راما وه رب مل منم ادحاناعم فقوب ريغ نم هبدبلابنيرخ - الاونيل والا '

 ١ نيعبراو ىدحا ةئس ىق قو دقو ةلالض ىما ىلع عمتجم ال ملس هيلع هللا لص لاق دقو طف |
 ْ سو هلع هللا لص دم اندمس نم لضفا مالاسلا هملع مهارب اندمس نا معزاصخش نا هلامعسن و ظ

 ثيدحيق هلوق وةالصلاىف هملع ةالصلا ةيفيككةباحمصلا لسو هيلع هللا ص هميلغت ىلا ادنتسم >
 ' نم ىلعاهب هيثملالا نم يناعملا لها ةدعاق ىلع ءانب ميهأر ربازأ ١ع ومهأ رباىلعتسلص مدهستللا 7

 8 لوسرأب اولاقامل ةباحصلا نأ كل دو ريس ىلع ةدراو ةل اسملان!صخعشلا اذه نعراغوهشملا 1

 ل لس مهللا اولوق لاقف انيلص نحن اذا كيلع ىلصن فيكق كيلع مالسلا انملع دق هللا
 اأهللع للا ىلص هلوق ىف ةتكلاف هرخا 1 ىلا ميهاربا ىلع تيلص اكدمحع لآ ىلعو دس ىلعأ

 آل ازا لماتو ةيفيكلا ميلعت يف القسم ملسو هيلع هللا ىلص هنوك مبهاربا ىلع تيلص اك لسو ئ
 ٍ/ كلضفاو اهب كاحدماو اهم كلمظعا ةيحن ىنملع الثم ءاملعلاو هاسلوالا نم ناسنال تلق |

 ثيدح يق ءاح كلذلو مضاوت هبف امب قطتلا وا توكسلا الا هعسيب ال فيكس انثا نيب
 رهمتو تكس ىلصن فيك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انث اس امل لاق هنا ةرجع نب بك |
 أ ىص هلوقو ملسو هيلع هللا للاب ةدش نم ىنعي هانل اس نكت مول نا اننمت ىحههجوأ
 0( لواو ضرألا هنع قعنت نم لواو رخف الو ةمامقلا موب مدا دلو ديس انا للسو هيلع هللا |

 | لوقو ماللاه يلع مدا ١ ىتح قلخلا عسيمج ىلع هليضفت يق حي رص عفشم لواو عفاش
 ْ ىقبنسال هنال مدأ هسا عم سو هيلع كلا لص بدأئ امناو ىوملا ٍنَع قطنما امو ىلامتا
 ١ نف مدا ١, ثيداح ىف هيف ىلالا نذالا هب درو ايف الآ يبا نم لضفا انا لو. نا دلوللا|

 ظ صخشلا اذه ىلع درلا يف تافلصم اوفلصو رصم « ءاملع رصتنا دقو ىناول تح هنود |

 ( نيدلا رصان خنيشلاو ىلمرلا دمحم ىديسو ىركيلا دمج ىديسك هنع كلذ توين ريدقتن |
 | داهشالا سؤر ىلع تافنصملا كلنا تئزقو ىناثدنطلا ندلا روث خمشلاو ىوالطلا |

 | اذه ةياكح هيو « هانيملاملا بر هلل دمنعاو كلذ مهناف نوصحتم ال' قئالخ ةرضح

 | للاب قزاملا ةمحرت ىف ىركلا هناقط ىف هلع هللا ىفر هركذ ام لودَحلا ركللا صخشلا]
 ْ ] عقو هلع هللا يضر بهاوملا ابا ىني لوش ناك و ابف لاق يلذاشلا بعاوملا يبأ ىدايم | ظ

 | امتةقا هحر ةدربلا بحاس ”لوت ىف ةلداجت مهذالا عباسملا نم صخحش نيو قع |



1 
 دقدل تلقف كاذ لع ليلو هل سبي لاقو ( مهلك لا قلخريخ هناو جرش هناةق ف ململا مش 2 '

 رمو ركب وبا هعمو سو هيلع هللا لص ىنلا تيأرف عججري ملف كلذ ىلع عءامجالا دقمنا]

 ثدح ام نوردنأ هءنامحال لاق مث انيحن ابحرم يل لاقورهزالا معماجلا ريمدنعاسلاج |
 اولاقف قم لضفا ةكتالملا نا دقي سمعت انالف نا لاقف هللا لوسرايال اولاق موملا
 الىذلا سمتلا نالف لاباف مهل لاقف كنم لضفاضرالاهجو ىلع امهللالوسراي ءسهمجاب
 نا دقَسي ةرخ آلاو ايندلا ىف ركذلا لماخ هملع اقيضم الومخ الملذ شاع شاع ناو نشدعي |
 | عامجالا ىف حدطت ال ةنسلا لاهال ةلزتسملا ةسفلاخم نأ ملعاما ىليضفت ىلع عقب مل عامجالا |[
 ةسدللا بهاوملاو ىراخسلا ىلع هححرش ىق ينالطسقلا ةمالمعلا لّمو © ىنارعشلا مالك ى بنا 1

 تيلص !كملسو هلع هللا لص هلوق رسو لاق هنا يناح رملا دمع ىبا ينابرلا فرانملا نعإ|

 هيلع ىسوم نال ىسوم ىلع تيلص 5 لَه ملو مهاربا ىلع تكراب امكسصو مهاربا ىلع
 ءالصلا هيلع مهارا ليلخلاو اقعص ىسوم رخبف لالجلاب هل ىلجتلا ناك مالسلاو ةالصلا |
 مهم اذفو لاجاب لج دا نم ةلللاو ةبحلا نال لاسملاب هل ىلحتلا ناك مالسلاو |
 ىضتشال اًذهولامعاب لجتتلادلا ولأسيل مهار ربا ىلع وص امهيلع اولصين ا ملسو هللعهللا لص يتلا |
 ظ قبلا ل ولأي نامهرم انالا ميل دالسو هللا تاولص ليلخلا نيو هئساف يوسنلا ظ

 ! مصولاي ةكراعملا دخلا همضنه ىذلا ومالسلاوةالصلاهلع لدلخلله» لت ىذلا فص ولاب

 لجس هباحس قا ناف نعتست رلا فال و نيماقملا ىف ها وسنلايضتغ الو لامعا, لحتلا وهىذلا 1

 | دحاو لكل ىلجتتيف لامجلاب ىلجتلا ففصو ىف اكرتشا ناو امهماقم بسحم نيصخشل لاما
 مالسلاو ةالصلا هلع لملخلل ىلحتف هتلاكمو هنم هتشرو هدلع هماقم بسم امهم 8

 هماقم بسح ىلع لاسمللاب لسو هيلع هللا ىلص دمع اًنديسل ىلجتس و هماقم بسحم لاما أ
 نكت مها ربا انديس ماقم نم عفدا دم اديس ماقمو ىنعي ها ثدمحلا مهن اذه لبن |

 ظ اًفهو مهارا اديس ىلع ةالصلا نم عفراو ىلعا ىلامت هللا نم هل ةيواطملا ةالصلا

 اندابس ىلع ةالصلا هببشت لاكشا نع ةبوجالا نسحا نا نم ىوونلا مامالا هلاقام ديؤي |
 هوكسح مم مالسلاو ةالصلا هيلع مهارأ اندس ىلع ةالصلاب سو هيلع هللا لص دمج
 لصاب ةالصلا لصال هسثنلا نا نم هنع هللا ىضر ىفاعلا مامالا ىلا بسن ام هم لضنا

 ربسقلا ةرايز ىف مظغنما رهوجلا هءاتكىف ىلا رجح نءدمحا 5 هماالعلا لاثو * ةالنسملا ١ ظ

 ظ ىلا مت هللا نا نينم للا هلا وليلخلا مهارأ اندمسراشنا يبس مركملا ىوبللا فيرتكلا

 منيع "كور اخر دموع ةروس فوقي مالا ةحرلاو ةكربا ني عميإ



09> 
 ماو يلع لل لص دح انين دعب اينالا لضفاهناو ديت دن هلادتلا  لغا

 لا ام هاو يهدأ لحس مد لع لب نال لام ينك سو
 ظ

 اباشس ناو نيبولطملا نا ةرورض يلوالا ىعادلا اهلط ىتلا ريغىرخا الص بلط دقن رخآ |

 هملع هللا ىلص ىللا ىلع ة ةالصلا ذا ناس احتسم نينوعدلا ناو يلاطلا قلرتفاب ناقرتفم

 لصحخت مزاي الثل كاذ هبلط ام ريغ اذه هبلط ام نوكي نا دب الف ةباجيتسم ةوعو ملسو

 سو هسياع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصي ىلا#هت هللا نا جاتلا هدلو لاق مم لصاحلاف لصاحلا ١

 ه.اع تاولصلا رصخخ رصخت الف دبع اعد املكدلا و مالسلا هيلع ميها ربا ىلع هبالاصل ةلئامت ةاللص |

 ىلص نم ددع رصخ ال ذا هلا و مها ربال لصح ام ردش ابهنم ةدحاو لك ىتلا هه ر نم ْ

1 0 

 ملا سلا 5 3 0-0

 ةدايزلاو وغلا اهاعمو ب ةكربلا ظفل يف نماثلا ثحبملا معا هللاو ةالصلا هدهم هيلع |

 كلد تاب وأرملا ليو ةكحرتلاو بولا نم:ريهطتلا دارملا لبقو ةماركلاو ربخلا نم

 ظ ةكر ا مهس هنو صرالا ىلع تنبث ا لبالا تكدي محلوق نم هرارمتساو هماودو

 ظ نيطعا ام ماو ميل تننأ ىا كرابو لاقف ركاسع نب نعلا وبا مزج هب واهنف هتماقال ءاملا [

 ءا هد خبلا ىذلا همضوم مزل اذا ريسعباا كرب مهوق نم وهو ةماركلاو فرشلا نم

 | نا لصاحلاو ههبوغرم بوحمدنا ىنعمب كرام نوميسلل لاقيف نميتلا عضومعضوب دقو |
 | ىلع كراب ىهللا انلق اذاف رمتسيو كلذ تبث ناو ءافوا ريما نم ىطعي نا بولطملا |

 أ هنما فرعو هعابشا وةعاسسا رثكو ةتعيرشو ةيوعدو دام ركذ مدا مهللا ىتمملاف دمج

 كيربتلا عمجيف كتاوض راو مهلحنو كنانج مهلخدنو مه هعفشت نا هنداعسو هني نم

 بوحوب دحا حرصي ملو لاق ىواخسلا ظفاحلا هلاق ةداعسلاو ةدايزلاو ماودلا هلع |

 لاقف ةلما يف اب وجو مهن ام ركَذ مزح نبا نا ريغ هيلع انرثع ايف دمحم ىلع كرابو هلوق |
 « نيملاعلا ىلع مالكلا ىف عسانلا ثحبملا ف ها رمعلا ىف ةرم ولو هيلع ل راي نا ءرملا ىلعأ 1

 ثيدحلا يف هريغو دوعسم وبا هاور ايف نيملاعلاب دارملا عيدبلا لوقلا ىف لاق |
 | فاضما

 ثدحم لك لمقو حور همفام لسقو كلفلا نطب ءاوحام لبق يرخا لاوقا هنفو قلخلا

 لاق نيطامشلاو ةكلالملاو اه لمقو طقف نحلاو سنالا لمقو ءالقعلا دش لبقو

 ماعلا كمحلا يف لاقو قلخلا فانصا نوملاعلاو ملاوعلا عملاو قلخلا ماعلا حاحصلا ىف
 | هلوقن راشاو « نوملاع عماو ةفلتخم ءايشا عمج هلال حاولو ءلكس قالا |
 ءسيظمتو فرش راعنلاو نيلملا يف هارب ىلع ةكريلاو ةالصلا راب ىلا يلا ف |



 « و
 | ةكربلا كلت بعت ةكربو ةالصلا كلن هشن ةالص مالسلاو ةالصلا هملع انسنل بواطملا ناو

 قع مالس نبرخآلا ىف لع نكت و ىلاعت لاق دقو اهتر بو قلخلا ىناهراشتنا ىفآإ
 دملا نم ليمف ديلاف ب ديجع ديحن ىلع مالكلا فر شاعلاثحبملا اقاصخلمىهتا مهاب
 1 كلت نا ىلع لد لوعفم نع هب لدع اذا المعف ناف دومحم ا نم غلب وهو دوم مع وهو ظ

 فنرشو في ررظ نالفتلق اذا 6 مزاللا قلخلاو ةزبرغلاو ةبجسلا لثم تراص دق هفصلا

 م ناوادومم نوكي نا ىفتشام دعا بابساو تافصلا نم هل ىذلا وه ديجلاف مركو

 دجمملاو دنجلا اذكه وندماحلا دمج هب قلم نم دومحملاوهسفن ىف ديم وهف هريغ هدمحت

 مواسي دملا ناف هلك لاهكلا عجرب اههلا دحلاو دملاو ملفمملاو مظملاو ريككلاو ريبكلاو
 ضرغلهملع تينا نم اذكوهل ادماح نكت مل هملع نئن' (وهتبجا نق دومحملل ةبغاو ءانلا

 باسسالل عمت بحلاو ءانثلا اذهو هل ابح هيلع انتم نوكت ىتح هل ًادماح نكت مل هبحن ملوام |
 ريفلا ىلا ناسحالاو لالملا توعنو لايكل تافص نم دومحلا هملع ام وهو هل ةضتقمل ]

 مظعاو مثابحلاو دملا ناك لكاو عمج ا تافصلا هذه تناك |ماكو ةبحنا بايسا ىف هده نأف

 هل هلكناسحالا وام هجون هف صقتنال ىذلا قلطملا لامكلا هل ىلاصتو هناحبس هللا و
 هتافصلو هناذل بحم نا لها وهف ةسهج لكن م بح لكبو دمح لكب قحا وهف هلمو

 مزاتسم وهف دحلا اماو ىلاعتو هناحبس هنم ردصام لكلو هناسحالو هنامس الو هلاعفالو
 لالحلا ود ىلاعت و هناحيس هللأو ماركألا تامص لع لد دحلاو لالحلاو ةعسلاو ةمظنلل ظ

 هتهولا ىلع لاد هللا الا هلا الف ربكآ هللاو هللا الا هلال دعا لوق مم اذهو ماركآلاو
 مزاتسي كلذو هتملظعو هدجم ىلع لاد ربكا هّللاو ةمانلا هتبحم مزاتسن هتمهولاو اف هدرفنو
 ظ اريثك نأ رقلا ف نيعوتا نيه 0 هريكتو هدحعو هيمظعت
 ركذف ديجت ديم لإ تملأ لخا ْنكْلَع ةلاكرتو دأ هَمحَر ىلاعت ”ونك
 1 قباطم هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلع ةالصصلا ا بقع دمحلا | دما نيامسالا نيره

 : ىركتو هلع هللا ءانن ىه ٍلسو هيلع هللا لص ىتلا ىلع ةالصلا تن تناكاللو ةيالا هذا
 ىلصملا نأكف دجلاو دلللا ىلع ةامتشم تناكهبيرقتو هح ةدايزو .ركد عفرو هب هيوتتلاو |

 اهمدخ ب سأنف دمحمتوهل دمح عون مه ةالصلا ناف هدمعو هدمح يف ديزب نا هللا نم بلط

 ١ ىتسمخلاءامسالا نم مسأب هءأعد . مينا هل عرش ىعادلا نال دمجلا دما نيمسالا نيذهب
 نايلسلاةاج موعدك 1 1 ءامس الا ةوىلاعت هلوقلدي هءاعد حتفبوا هب ولطملبسانم |

 1 لاقو بامر آتنا! ى دعي + "نم دَحإل يهبل اكلم ىل بع بر مالسلا هملع
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 هناللص يق هب وعري ءاعو هملعي نا هلأس دقو هنع هلا ضر قيدصلل سو هيلع هللا ىلص

 نم ةرفغم ىل فغافتنا الا بونذلا رفغي الو اريثك (ملظ ىسفن تملظ ينا مهللا لق
 ىلص لوسرلل بولطملا ناك اهلف ريثك اذهو مجرلا روففلاتنا كلا ىمحراولدنع

 ىمساب لاّوسلا اذه مخ هيلع هللا ةالصب ًادجتو ادمح سو هيلع هللا
 | ىبتا دمحلا ديلا

 دوم ىنمع دسمللا نم ليمف ديملا عيدبلا لوقلل ىف لاقو# ماهفالا هالج نم اصخلم
 دمحم ىا دماسلا ىنمي وه لثو اهلك دملا تافص نم هل لصتح نم وهو هنم غلباو

 نيمسالا نيذيب ءاعدلا مخ ةيسانمو ماوآلا ةفص وهو دحلا نم وه دمجملاو ءداع لامفا

 ) كلذو هبسرش ةدايزو هب هيونتلاو هملع هواماوه سل هللا حركت بولطملا نا نيممظفلا

 ليس ذتلاكوا بولطملل ليلعتلاكامبلا ىلا ةراشا كلز ىفف دحلاو دما بلط مزلتسيام
 ىلا ناسحالا ةرثكب ميرك ةفدارتملا عنلا نم دسمتلا هب بجوتسنام لعاف كلا ىنعملاو هل
 ىهتنا دما لو كدابع عنج

 او شموع ا ىلذ يلد ىلع الكت تالا

 ملس و هيلع سة لت هب ور ىلا اهم نكمل رمالا قرتيو مانلا يف ءايؤر سو هب هملع
 | ذه ىنهللع مالكلا تطسب مولعلامها نم هبابسايو هب لملاو منلا ريكا نم كلذ ناكامو

 مباتك ىف اذهلبق عمتجم ملام ءاململا ةمئاو ءامل والا تاداس لاوقا نم هبق تعمحو بايلا

 ةفحم هباتكص ىف عاصرلا هللا دبع وبا لاق © ىلاعت هللا ءاش نا مهتارابع نم هيلع فقتس
 ىلع تداسو ايست لضف اهلضف تبنواهير دنع ةمالا هذه ةلزنم تررش امل راخالا |

 لوسراوأر نذلا نرقلا نورقلاريخ ناكو مرتحلا ىمالا ىلا ىفاحم ةدعب ممالا راسا
 | اوزاح نذلا مالعالا ةداسلا ماركلا ةباحصلا مهو هب اونمأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 مهدمب نم قبو قا بيبح راونا ةدهاشمو قلخلا ديس ةبحصب اوزافو قبسلا بصق

 هناريخ مسيرلع تلاونو هنا زجعم مهدنع تتيثوهءافص مهلع تيلتو هنانآ مه تله نيذلا ظ

 معد ' مهقدصت ىف اوققفع هعم لزنا يذلا رونلا اوعلاو هوقدصو هءاونم افهتاكربو |

 || وا نا مبسفناو مجول اونمت نيمالا قوهصملا قداصلا هنا مطقلاب مهدسنع تبثو نيقللا
 عدم ىلاعتو هناحسس هللا ربج نيقملا نيسب هس ورب اومتغو نيملا روللا مجامح ىفاودهاش
 هنودهاشنامو قح هنافص نم هءورب ام نا مف قم ققحو هن دهاشمو مونلا يقهثب ورب مهواق :

 ىوقو هبلق راثاساو ءردص هل حرمتتا همون يف بحلا نم ملا هأ اراذاو قدص هلاذ نم ٠

 نرادلا 5 داعس 6م
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 ىلع حلا بلو مالسلاو ةالسصلا هيلع ىنلا ةيؤر ىلا قاتشا نف هناَشا ققحمو هناعا

 اببف رفظب ةارم هبلق راص ماطحلا يح نم هريغ هيلق يف نكي لو مانالا ديس ى هبلق
 كلذ نيبو كنس اش هسطق ماملا ىف هدهاشمو ةحصت هنو رو تافصلا ميدي بحاص ]

 مانا يف فار نم لاق دق قودصملا قداصلا ناف كبح ىونو كبلق رهظت ناالا |

 فصو كح وقف مالسعلا كلملا بيحو مالا ردب ةدهاتم ىلاتقتشا امهف اقح نار دقف آ

 ىئالتتو راونالاب كلق اياوز متاوج 'المت ىتح هملع ةالصلاب كناقوا رمعو كفن

 هلا ىلعو ملسو هيلع هللا ىبص راتخلا ىمشاحلا ةروص هبف عبطننو رايخالا بهايش اهم
 لئامشلا باتك رخآ يف ىذمرتلا مامالا دقع دقو ها راصبالاو رئاصبلا يلوا هءاحصاو

 ىف ثيداحا ةدع هش ىور مانملا يف لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر هيؤر يف ءاح امف اياب

 ملسو هملع هللا ىلص ىلا نع امهنع هللا ىضر رمح نب هللادبع نعلوالا ثيدحلا.كلز

 يأ نع يناثلا ثيدحلا . يب لثمتي ال ناطيشلا ناف ينأر دقف مانملا ىف نار نم لاق |

 ١ دقن مانلا ف ينار نم ملسو هملع هللا .ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره |

 ْ مشا نب قراط نع ثلاثا ثيدحلا ٠ ىب هني ال لاق وا روصتس ال ناطيشلا ناف نار ١

 ٠ ىلار دقف مانملا ىف يتار نم ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر

 ظ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةربره يبا نع عبارلا ثيدحلا ظ

 ةريره يبا نع ىوارلا بيلكلاق ٠ ىنلثمتس ال ناطيشلا ناف ين ار دقف مانملا ف نار نم ١

 ظ نب نسحلا تركّذف ماسو هيلع هَل ىلص ىنلا ىا هضاردق تلقف سانع نا هن تئدحف |

 | سابع نيا نع سماخلا ثيدحلا . ههيشي ناك هنا سابع نبا لاقف هن هتبش تلقف ىلع |
 | نا عيطتسي ال ناطشلا نا لوقت ناك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امنع هللا ىضر

 أ تيآر فحاصملا بتكب ناكو ىسرافلا ديزي لاق نار دقف مونلا ف تار نف ىف هني |

 ظ للا لوسر تيار ينا سابع نبال تلقف سابع نبا نمز مانملا ىف لسو هلع هللا ىلص ىنلا
 لوب ناك ملسو هيلعّللا ىلص هللا لوسر نا سابع نا لاقف مونلا ىف لسو هيلع هلا لص ||

 تع نا عيطتست له يف ار دقف موتا ىف ينار نف يب هبعتي نا عمطتسي ال ناطمشلا نا :

 رمسا هلو همسج نيلجرلا نيب الجر كل تعنا معن لاق مونلا ىف هتنأر ىذلا لجرلا اذه |
 ليج كلحضلا نسح نينيعلا لحك أ ( ةرمخلا ىلع قلطن ةرمسلا نال رمحأ ىا) ضالا ىلا[

 نذالا هذهىلا نذالا هذه نيب ام ىا) هذه ىلا هذه نيب ام هت تاالم دقهجولا اود

 قوف هتعنت نا تمطتسا ام ةظقللا ىف هتبآر ول سابع ناالاقف هرج تالم دق ( ىرخالا
 لاو
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 ماسو هلع هللا لص هللا لوسرلا5 لاق هنعهلا ىضر ةدانق يبا نع سراسلا تندبلا ٠ ادهال

 نأ هنع هللا ىضر سنا نع عباسلا ثيدحلا ٠ قلا ىر دقف مونلا ىف ىنعي يار نم

 لخت ال ناطشلا ناف ىف ار دقف مانملا يف يف أر نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 | خمشلا يخماشم مش لاقو ٠ ةوبللا نم زج نيعب راو ةّتس نم ءزج نمّملايؤ رو لاق يف

 2 يحولا نمز نا لبق ام ىلع كلذ هجو هتيشاح ىف هللا همحر ىروجابلا مهارا

 ربشأ هتس اهبمز ناكو ةحلاصلااب ؤرلاب سو هيلع هللا ىلص ئدتبا ام لواو ةنس نورشعو

 لقام رهظاو لاق مث زج نيعبراو ةتس نم ءزج ةروكذملا ةدملا رئاس ىلا كلذ ةبسنو

 اب ملعي اهنال ةوبللا ملع ءازجا نم ءزجابلا ةوبنلا ءازجا نم ازجايؤرلا نوك ىنعم ىف
 دي ؤيو ةوبتلا ملع نم تاسفملا ملع نأ كلش الو تاينملا ضمن ىلع ا. علطيو بوضلا ضع

 تارشبملا الا ةوبنلا نم قبس ملطوفرم هنع هللا ىضر ةربره وبا ءاور يذلا ثيدحلا كذ]

 ىراخلا هجرخا هل ىرت وا ملسملا لجرلا اهارب ةحلاسلااب ؤرلا لاق تارشملا امواولاق |

 تيأرو ٠ راصتخاب ىهتنا تارذنلا نم نوكت دقق الاو بلان تارشمملاب ريصتلاو لاق ]|

 يفار دقف ين ار نم ملسو هلع هلا لص هلوق نع لئس هنا ىئمرلا باهشلا ىواتف يق
 ملو ةفيرمتلا هسفن ملسو هللع هللا ىلص ه هركذ ىف ةمكحلا امي لئمّسال ناطسشلا نافاقح ظ

 تناك ام لسو هيلع هللا ىلص هناي ببجم باحااذا لهو العو لج ىراملا قح ىف ءركذ

 بسال اهب لئثمشس ىا ناطيشلا لمخت نا نكماو ةيرمثبلا ةروصلل ةيباشم ةطرمشلا هناروص

 ملف ءىن هلثمك سلف العو لج ىرابلا اماو لسو هيلع هلا ىلص هسفن قح ىف ركذي نا

 ابصم نوكي هيلع هيبتلل جتحم ملف سدقتو ىلاعت هقح ىف كلذ زوج نأ لقملا عطتسي

 لجالابنم مكمل ركذلاب ةطرمتلا هسفن صخ ملسو هيلع هلا ىلص هنإب ( باجحاف ال ما كلذ ظ

 || هللا هيو ريفالقابلا ركب وبا ىضاقلا لاق دف العو لج يرانا كلذكالو اقح ىنار دقق هلوق |

 يبلازغلا لاقو اهنع ىلاعتو هتاحبس هب قيلت ال لاثماب بلقتا يف رطاوُحو ماهوا مانملا ىف ىملاعت

 فالح صخش مهوب ناف نرثكالا دنع تاذلا ةيؤر مهوب ال كلذ نا هتك ضعب ىف
 ىنعملا لوصح ىلع قاافتالا دمي ظفنلا قالطا ىلا دئاع الخلا و لاق هام هل رسف قلا |

 ٠ لثملا نع هزم وهو هناذل لاثمالا برشي هللاو لاثم يثرملا ناف ةسرم رمغ هللا تاذ ذا

 .لكو لاثمو لابخ مالا ىف ىرب ام نال ةاححتسم اهنا ةعاج لاق ىلامت هلا ةيؤر نا اهو
 هىواتفلاةرابعتهتنا بيصم هناف روكذملا بسحلا هن باحا ام اهّمو ءلاحم مدقلا ىلع امهنم
 حيحصل هرصتخم حرش سوفللا ةحبب هباتك يف ةرمح ىبا نب هللادبع للاب فراعلا لاقو ||
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 | يفر نمو ىتينكب اونكت الو يمساي اومسن ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لوق دنع ىراذبلا
 هدعتمأ و تلف ًادمعتم لع بذك نف يبروص لثمتب ال ناطسشلا ناف نار دقف مانملا ىف

 ىف الع ناطيشلا لثمَس ال ىلا ةروصلا نا لاق نم مش ءاذهىف ءاملعلا فلتخاو رانلا نم

 ضيبلا تارعشلا كلت ةدعهتيمل ىف نوكي و اولاق ىتحاييلعإسو هيلعهّللا ىلص ىفؤن ىتلاةفصلا ظ

 0 مومس ىلع مكحم اذهو نارزيخلا راد.ىف هل ءايؤر نوكت ىتحو مهضعب لاقو اهمف تناكىتل ظ

 هيلع هنروص ىلعر وص ال ناطمشلا نا لاق نم مهنمو . ةعساولا ةنحرلل قسضنو ثيدحلا |

 يفارلا ند ىف نسح. كلذف ةئسح ءروص يف هار نش ةيفاك ةلمح الصا مالاسلاو ةالصلا

 || نيدلا ةهج نم للخ ايف ينارلا نم ةحراجلا كلتف نيش هحراوج نم ةحراج ىفنكناوأ] .
 اذهبو ركس ملو ءاوسب ءاوس بواسالا اذه ىلع دجوف اذه برج دقو قا وه اذهو

 يف للخ هدنع له ينارلل نيش ىتح مالسلاو ةالصلا هملع ءايؤر ف ىركلا :ذمافلا لصحت

 ظ نم ايللا رظانلا ىف ناكأم ةليقصلا ةأرملا لثم وهف رون ملسو هيلع للا ىلص هنال الوا هنمد ظ

 | كلذكو ٠ نيش الو ايف صقن ال لاح نسحا ىلع اهناذ يف ىهو ابف روصت هريغ وأ نسح
 | مالسلاو ةالصلا هملع هتأس ىلع ضرب هنا مونلا يف مالسلاو ةالصلا هلع همالكيف اوركذ |

 | هللا ىلص هناف لارلا عمس ىف للخلاف اهفلاخامو قح وهف ينارلا هعمس امم اهقفاواف

 | اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناكولو ىوهملا نع قطن ام ملسو هيلع |!
 | ىذلا قحلا وهو ينارلا عمس يف مقو دق للا نوكيو اقح ةكراملا تاذلا ايؤر نوكت |

 | هلم بولقلا بابرال رطخم ىتلا رطاوخلا لمحم لهو هلا همحر لاق ءهف كشال[

 مالسلاوةالصلا هيلع هناسل ىلع اب نوبطاخم ىتلا تابطاخلا ضعإ ىف ملسو هيلع هلا لص |
 | ةداع نم ىتلا تاثداحلاو تارض احلا ضعل يف مه رئارسس ماع يف ةكرام لا هنروص لكشتو ٠

 رطاوختنا كاباو هللا انقفو معاف ال ما اقح نوكتف مانملا اي ور لثم اهنا ىلع ءك راما مهشرطا
 | مهريغ ينارم نم قدصا اهناو ةبعرمشلا ةلدالا هلع تلدام بسحم قحح ىولقلا تابرا |

 | ”اقدو ملسو هيلع هللا ىلص هلبق نم ةراشا نود اهنكربو اهربونن نم مهلع ٌنمام أ
 ىف ديكحات كلذف اعمتجا اذا امه فيكك قحهريغو كرابم نم لسو هيلع للا لس |
نم انركذ أم عمتجا اذاف باتكلا نم عض ومام ريغ يق لاحرلا رطاوخ انس دقو اهقدص :

 | 

 ( ةسلدا كلذ قيدصت ىلع عمتجا دقق ناكرابلل كرابلا همالكوا ةكراملا «مروص لكتت |
 | ينروص لئمتس ال ناطيشلا ناف مالسلاو ةالصلا هلع هلوق كلذ ىف كو ةئسلاو باتكلا |
 قيرط نم مالسلاو ةالصلا هملع هافن امو همومع ىلع ماعلا لمح لجالو ماع ظفل هنال |
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 ومثو طرشلاب نكل اقحالا نوكي نا قبس ١ هنالخنو ناطشلا قيرط وه ىذا لطالا

 ما الق الاو صماف قفاواف مالسلاو ةالاصلا هملع همس هدصو هلبأ باتك لع ضرع نأ !ج

 ىف ين ار نم ملسو هلع هللا ىلص هلوق دنع روكذملا هحرش يف هللا همحر لاقو
 اهدحا نيمكح ىلع لدب ثيدملا ىهاظ ىب ناطيشلا لثمتب الو ةلئقيلا ىف ىاريسف مانلا

 ناطمشلا ني راحالا ينانلاو ةلخقملا يف هاريسف مونثا يف ملسو هيلع هللا ىلص ه هار نم هنأ

 | ىلع اذه له لاَش نا اس هوجو نم هيلع مالكلاو مالسلاو ةالصلا هلع هب لثممس ال 1

 لهو الا سيل هناح يف اذه ناكوا هنام دبو مالسلاو ةالاصلا هملع هنا يف هموم
 نم اذه وا نيممجا مهيلعو هيلع همالسو هللا ت تاولص لسرلاو ءاسنالا نم هريشب لمس ظ

 نع ًاصاخ وا ًاقلطم هار نم لكل كلذ لاهو مالسلاو ةالصلا هسلع هب ةصاخلا رومالا |[
 ىف مومملا ىلع وه له انلوق اما ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هنئسل عابنالاو ةيلهالا هب ]
 ع نمو مومملا ىطمي ظفنلا ريغال هايح يف وا هنا ىفو مالسلاو ةالصلا يلع هئايح :

 مداع ساسلا ضعب نم مقو دقو سو هيلع هللا ىلص هنم صص# ريغف هل. صوصْخلا :

 ظ ىف ىرب ءاقبلا راو يف وه نم نوكي فيكو هلع ءاطعا ام ىلع لاقو همومعب قيدصتلا
 ظ مدع ىف عض دق ها اهدحا نارطح ناهحجو رودحْلا نم لوقلا اذه يتوءانفلا راد و

 ١ ىباتاو ٠ ىوملا نع قطن ال ىذلا مالاسلاو ةالصلا هيلع قداصلا لوف مومعب قيدستا |

 | لاق فنكو ةرقلا ةصصق ةرقبلا ةروس يف عمم لهن اكهزيجمتو رداقلا ةردق ليخلا؟
 أ وا تيملا ربق برضف ىو لأ لآ بح كل ذك اهضعبم هوب رشأ !دلقف لجوزع هللا |

 ظ هركذام ىلع ةنس نيبرا دعب كلذو هلئاقب مهربخأو ابوس ايح ماقف ة ةرفلا ضعس هسف وه

 | مهل تمن ىتلا ةفصلا ىلع : ربا بلاط ىف مهرما رخأت لمارسا ىب نال ململا :لفا

 ظ ةصقو رزعلا هصق فاه : روسلا ىفاضياربخا مو «اهودجو ذئنحو ةنس نيب را
 امهأش ىف الع صق فكو ربطلا نم ةعبرالا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع مهارا ١

 'هانحال انس ميهاربا ءاعو لعجو هناي يبس ةرقبلا ضعس تملا برض لمج ىذلافإ
 رداق اندم هنس هثام هئاَش دعت هرامح ءايحاو ةيايحال ايس _ ,زعلا بجعتأ لمجو رومطلا ظ

 | ركز دقو ٠ ةظقيلا ين هتيؤرل ايس مونلا يف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل هتيؤر لمجم نا ش1
 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىأر هنا امينع هللا ىضر سامع نإ هنظازو ةباحتصلا ضعب نع

 هللأ ىلص ىبلا جاوزا ضعب ىلع للخد من هسبف اركفتم يبو ٠ ثيدحلا اذه ركذتت موتا ىف

 هل تلاقو ةأرمو ةج ل تجرخأو تماقف ةصقلا اهلع صقف ةنوميم ابلظاو ملسو هيلع



 يه« ع

 ' ءأرملا يف ترظنق هنع ىلاعت هللا ىضر لاق يلسو هيلع هللا ىلص هنآ رم هدهو هتبج هذه

 فلسلا نع ركذ دقو ٠ ةروص ىسننل را لو مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ةروص تبأرف
 اوناكو مونلا ف سو هيلع هللا ىلص ءوأ د اوناك نم ةعامج نع ١ رج مله ىلا فلخلاو

 ظ اوناك ءايشا نع هولاسو ةلضقيلا ف كلذ دعب هوأرف ءىهاظ ىلع ثيدحلا اذه نوامحم

 | "اجل اهجرف نوكي ابن ىتلا هوجولا ىلع محل صنو اهجمرفتب مهريخاف نيف وحتم ام
 ظ ءايلوالا تاماركب ىدصي نا واخم ال اذهل ركلاو ٠ صقن الو ةدايز الب كلذكر مالا

 | ةسلا هتتبئا ام بكي هناف هعم ثحبلا طقس دقف اهم بذكي نم ناكناف اسم بذكي وا

 / هللا لضف ةيافكح هنفامب هانسو باتكلا لوا اذهىلع انملكت دقو ةحاولا لئالدلاب
 ظ ةداعلا قرخم محل فشكي ءايلوالا نال لسقلا كلذ نم هذهف اه اقدصم ناكن او ىلاعت

 | اماو ٠ كلذب قيدصتلا عم اذه ركس الف ةديدع ىلفسلاو ىولعلا نيملاعلا يف ءامشا نع

 | يق مالسلاو ةالصلا هلع هلثم مالسلاو ةالاصلا مبلع لسرلاو ءاسالا عبمج له انلوق

 ١ نيعمجا مهيلعو هيلع هللا تاواص هى صاخ اذه وا مهروص ىلع ناطمشلا لثمت ال كلذ

 رومالا هذه الو امطق مومعلا ىلع الو ًاعطق صوصخلا ىلع لدن ام ثيدحلا يف سلف

 هياشلا نا رعشبي ىلاعت هللا دنع مهناكم ولع نم لعب امو لقملاب الو سامقلاب ذخ وب امم

 | رعشأف هلزحو ناطينلا ةلازا ىلا اونأ مهيلع همالسو هللا تاواص مهلال نيعمحا مهمصت |

 | هتءاركىف مالسلاو ةالصلا هيلع ريخا اكةكرامملا مهروصب لثمتيال ناطمشلا نا كاذأ
 ىف هنوواسإ كلذك اب اولعج مهجر خت ىتح مارح ضرالا ىلع مهم وحل نا مهماركو |

 | ةالصلا هلع ءار نم لكل هموم ىلع كلذ له انلوق اماو ٠ عا هللاو ةماركلا هذه

 أ عرشلا ةلداب هبلا راثملاو هلع صوصنملاو هب عوطقملا ريسخلا نا ٍلعاف صاخ وا مالسلاو

 | متاعب لهجلل ءاحرلا قيرط ىلع مهريغ يق ىتسو قيفوتلا لهال وهاما .دعاوقو

 | هلوق عم يسال ريخلا نم مييلع سأسيلاب عطقن الف لزالا يف ةداعس ممل تقبس نم مهلملذ
 ةملا نيبو هئبب قبب مل تح ةثملا اها لممب لمعيل مذحا نا مالسلاو ةالصلا هيلع
 لمعب لامعيل مدحا ناو راثلا لها لمعب لمعتق ٍباتكلا هيلع قسبف عارذ وا ربش الا

 | لسب لمعف باتكلا هيلع قبسف عارؤ وا ريش الا راننلا نيبو هنبس قيس مل ىتح رانلا لها
 اماو ٠ ديعب ةلدالا قيرط نم اذ هلوش قدصي ال نم هارب فيك نكل ةنحلا لهاا

 ىلص هل ءايؤر ىف ءاملمعلا فلاتخاف مالسلاو ةالصلا هلع هتنسل ةفلاخم همف نم
 هيلع هللا

 (| فيكت باتكلا فاذه ىلع تسلا مدت دقو ال ما تح ىه له هار هنأ ىعدا اذا سو



 ه١
 ظ يدا اذه ىفو ٠ هيفام هيف اذه موتلا اي ور يف ملسنلا مدع عم ةظقيلا يف ةيؤرلا ن نوكت

 ظ جرخ هنأ دوب نم هما نم نام زلا رخآ ىف نا سو هيلع هللا .ىلص ربخا امل هنا ىعو ةراشا ْ

 ىف هاريسف مولا ىف ءار نم هناب ملغعلا سينأتلا اذه مهل ىقنأ ٠ ءار نوكي ناب هلامو هلهأ نم
 ! 1 اوريخا هن 6 اورمخا هءاماوأرف نيقدصملا نقداصلا نيحلا سوفن كلذل تعمطف ةظقملا ١
 ّْ مهنا مع ىور نيذلا لاوحا تعنت تمت اذاو مدسق ريخ ىف هل تبثي ال كاشلا بحاص نك

 لع هللا ىص هيف نييع ثيدحلا اذهب يتيدصتلا عم مهدجت لس هيلع هللا ىلص ءوأر

 ظ مهنركذ نيذلا صاخشالا ضع , نع ىدلع حيص دقو ٠ مه ريغ ىلع هيف نودبزب ًابح |

 | ىف ءار امل هنا همق كلشال قيرط نم هدنع حص هنأ ثيدحلا ىلع مالكلا لوا ىف لق
 | تبجوتسا م, هللا لوسراي هل لاقف اجت الابقا سو هيلع هللا ىلص هيلع لبقا هيبارم ضب

 هبح ريغ هتلزنم مفر ىلا ايس هل لعجم لف ىف كبح ٍلسو هيلع هللا ىلص هل لاق فاذهذلا
 أ هجرخا دق اف هحا نمسن يحلا نا كلزو ركحنا امركملا اهف يعول ةراشا انهو هل
 ءاقيلا لها رادب , قط نينافلا ف [دودعم ناك املذ اهلهاو رادلا هديه نع هحأ نك لاغتشالا

 1 يف هنطاب وامندلا يف ريقلا رهاظكرادلا هذه ىف نجس تناكو مهتدهاشع اواهلهاةيؤرب
 امم تامالع ربقلا رهاظ ىلع ؟رارم حولت دقو ةرخ الا لزانم نم لزم لوا هنال ةرخآ الا
 جاتحمال ثيحح فلس نع فلخ سانلا نيب ةرهشلا نم اذهو هريغ وأ ريخ نم هلخاد وه
 (| ناطمشلل لعج فيكحح ىلاعت هللا ةردق ىلع ليلد اذه ىفو اربخالو ةياكح هل ركن نا
 هملع هلوق نم كلذ ْذَحْؤَي ءاش نم هبشني و ءاش ةروص ىا يت روصتس نا ىلع ةردقلا
 كلذ لئمو هريغب ناطمشلا لثمت هنا ىلع لدف يب ناطمشلا لثمت. الو مالسسلاو ةالصلا
 ةروص ّىا ىلع نواثحتس روطنلامهاطعأ لجو زع هللا نا مالسلا مجيلع ةكئالملا نع ءاجح
 نفةسحعلا ةلاخلا هذه اعم اطعا دقو ناطشلا ةلاحو كلملا ةلاح نيد ام ىلا رظناف اًواش

 اورماهن ا. قيقوتلا اوملطو تاداعلا قرخم تاماركل ىلا قيفوتلا ل ها تفتلب مل اذه لجا
 ' ىهو قيدنزلاو قيدصلل نوكت دق ةداعلا قرخ نال ةرخ آلاو ايئدلا ىف مهم هلل فطلو

 ءاوغاوءالب وا ةمارك اهم وهام نيب ةئرفتلا مشب امناوءاوغالاوءالمألا قيرط نم قيديزلل
 لسو هيلع هلا ىلص هلوق دنع روك َدملا هحرش يف هللا هحر لاق و. ةنسلاو باتكلل عابمالا
 ظ نيسراو ةتس نم ءزج نم ؤملا وروي لمت ال ناطشلا ناف ين ردقف مانملا يف يف آر نم
 ]' نيماورلاىدحا بعثيدحلا اذهيف لاقنا ىفةمكحلا ام انل وقاما ءالكدع ةوشا نم أرح

 قفوملا هللاو لوقت يب ناطيشلا لثمتي الو هلبق ىذلا ىفو يب لمختي ال ناطمشلا ناف 8
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 مولا ىف هل ىنارتي ىذلا عم هل ناطيشلا نا ىلع لدن نيسش.دحلا ىضنقم نا باول ١

 ىتلا ةروصلا ىلع هل ىنارتي ىذلل هسعس لثمتيو روطتيو روصتس نا اهادحا ناتلا-
 هل فار ىذلل مهوب ىرخل ةرم هناو ملسو هيلع هللا لص دم انديس ةروص ادع ام ديرب

 هدهاشب اذه لثمو ابع ريفس مل اهبلع وه ىلا هتروص ىلع هاذ يث وهو ام ةروص ىلع هنا

 ام فالخ ىلع ءامشا نورظانلا ىرب ملاملا اذه ىف رحسلاب نولغتشي نيدلا نم سالا |
 ثيداحالا يف هانركذامىلع لملد هبفو ريغَتي مل هلع وه ام ىلع هسفن ىف ءىشلاو هيلع ىه ظ

 رطاوخ ىف مالسلاو ةالسصلا هيلع هلكت كلذ قحلي لهلا ؤسلا نم اندروا نيح لبق
 هنروص ىلع لثمتي ال مهن ىلع لدن اذيهف ال ما رطا ومْلاو نواقلا باحصاو نيكرامملا
 نم عون ينالو رطاخ يف الو مالك يف الاه لبختتي ال كلذك مالسلاو : ةالسصلا هيلع
 ىلع لدي امب وا تاذلاب اما ٠ نيمسق الاه. لمخت ام دجم ال ترظن اذا كلال عاونالا
 لق ىذلا ثيدحلاب لدف ىلقلا ىف رطاخ وا رسلا يف ثيدح وا ةراشا وا مالكن م تاذلا
 أ ةروص لع ر وصتي هناو ةكرابملا مالسلاو ةالصلا هملع هتروصن ليثعلا نم هعنم ىلع اذه
 نم ةفص نم ام ةهج نه هيلع لدب امم ءىش, ليخت ال هنا ىلع ثيدحلا اذهب لدو هريغ
 ناو تاراشالا نم ةراشا وا تارطخلا نم ةرطخ وا تاحمللا نم ةحن وأ تامفصلا

 ! ماس و هيلع هللا ىلص دم أن ديس ةهج ريغ يق هناو هلك اذه نم هعنم دق لجو نع هللا

 ظ ثحلاو ةميظع ةراثد هذهو كلذ هاطعا دق لجو زع هللا ناو ءاش ام هلك كلذ نم

 ةالاصلا مييلع ءامسالا ع نم ملسو هملع هللا ىلص دم اديس ريغ قح ىف لسختلا اذه ىف

 مدس اهفه ءركحذ انمدق ام وهو هيف طرتشي هلك اذهو هلبق ثيدحلا ىف ثحلاك مالسلاو

 ضرعي هناف كلذ ريغو ةبطاخلاو رجزلاو ىهنلاو رمالا نم عقب ام لكنا يف ءاملعلا نع أل
 للخلاف اهفلاخ امو قح وهف ينارلا هعمس ام اهقفاوأف مالسلاو ةالصلا هيلع هتنس ىلع |

 للا ريغ دع 'نم ناك ْوَلَو ىوهلا نع قطن ام سو هيلع هللا ىلص هنافإ يفارلا عمس ىف
 عقو دق للخلا نوكيو اتح ةكراملا ت تاذلا ايؤر نوكتف اريك اقالتخأ هنف اوُدَج دج ْ

 هلع هلكشن نم هلشبس نحيف كلذكق هبف كلشال ىذلا قحلا وهو يئارلا عمس يف ؤ

 هتبطاخمو ةظقللا ىف مالسلاو ةالصلا هملع هتيورو مهرا رسا ف نيك راملل مالسلاو ةالصلا

 سوفنللا سجاوه نم عش امو هلبق نم مهب رك ىتلا رطاوخلاو مالسلاو السلا هيلع
 ةالاصلا هلع هتأسو هللا باك ىلع ضرعي كلذ لكف مالسلاو ةالصلا هملع هلبق نم
 | املثم هناحبس رداقلا ةردق مظع ىلع لدلد هنو باوصلل قفوملا هللاو مدت 6 مالسلاو
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 أل ءاقر تناك ازا ا هل نيعشلا مالسلاو ةالصلا هلع هف نييحملل ةراشب هيفو لبق مدقت ظ

 مالسلاو ةالصلا هلع وه ةرظنخ وا ةراشا نم نوكي ام لكف اقح مالسلاو ةالصلا هللعأل

 مم هلا انلعج حرف ىلا احرف اذه مهدازف روكا طرسدلا ىلع قح الاف تنا هنم وا اف
 لاقوه تل هنمو ةرمح يبا نبا حرش تا رابع تبنا هاوس بر ال هيفاع يب نيرادلا يف هنمع

 ىف ين ار نم سو هلع هللا ىلص هلوق دنع ىدمرتلا لئاهش حرمش يف رجح نإ! ةمالعلا
 ناطيشلل ىئشبال هنا ملسمل باور يثو ٠ ٠ ىب لئمَس ال ناطمشلا ناف افح يف  اردقف مانملا

 قارتب ال هل ىرخا يفو ىنناوكس ال ناطيشلا ناف يراسل ةياور يفو ىتروصب لثمتي نا
 | م دارا ةروص ياب روصتا نم هنكم ناو ىلاعت هللا نال يب لثمتي نا عيطتسي ال يا يب

 هنلأ لص ه ,اراّزااذنه لخم هعامج لاق ٍلسو هيلع لا يلص هتروصب روصتس نا هنكي ظ

 نمو ابيلع ضبق ىتلا هنروص يف لاسقف مهضعب غلابو اهيلع ناك ىتلا هتروص يف لسو هيلع
 .يارلل لاق ءايؤر هيلع تصق اذا ناك هنأ هنع حص هباف ىلاعت هللا همر نرريس نبا ءالؤع

 نب مصاع ثيدح هريؤي و هرث ل لاق اهف رعب مل ةفص هل ففصو:ناق هتنأر يذلا يل فص
 ىلا تيأر امينع هللا ىضر سابع.نبال تلق دج دنسب احلا دنع هظفلو بيلك أل

 ظ هنأ ر دق لاقف هب هنيشف ىلعري نسحلا ترك ذفلاقف يلهفص لاقف مانملا يف لسو هيلع هّللاىلص |

 ٠ فيعض هنآل ةروس لك ىرأ ىتاف نار دفق مانلا يف ىف ار نم ربخ هضراعب الو
 اهتؤر هلصاح ام لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىبرعلا نبا مهم كاد طورعن ال نورخآ لاؤو ظ

 ءاسنالا نا باوصلا ناف لاثملل ار دا اهريفب و ةقيفحلل كا ردا ةمواعملا هتفصب مالسلا هلع

 1 تافضلا كارداو هقضشح ةح ةمعركلا تادلا لارداف ضرالا مه ريخت ال مالسلاو ةالصلا مهلع

 ىنآرامأ ككهلوفو «بيغو قح نال ىآر نم رين يناريسف هلوق عمو لائملل لاردا
 اذه الشمتو افح يناثاو ةقمقح و اقح لوالا نوكيف امون ءارام قباطلةظّش يفا ارول هناىا

 هسكعو قارلل ريخ وهف الثم هلع البقم ه ءارناف لاثم وهف الاو ةفورعملا هتفصي هارنا
 [ قحلا ىثر دقنوا ىناردقف هلوق لاق ثمح ىللاعت هلا همحر ضايع ىضاقلا مهم و"» ةسكعب
 ءار نمو اقح ءايؤر تناكهناح يف ةفورعملا هثروصب ءارب نم نا هن دارملا نا لمتحم

 لب فصض اذه لاقف ىلامت هللا همحربيووبلا هقعتو ٠ ليوأت ايؤر تناك هنروص وشب

 ضمب هسنع باجاو ٠ اهريغ وا ةففورعملا هتفص ىلع ناكءاوس ةقيقح ءار هنأ حيحصلا
 نيلالا يف ةقيقح هار هنا همالك هاظ لب كلذ ينانس ال ضاع ىضاقلا مالك ناب ظافحلا |
 ..جنو يللا سا ميسو يا حت ةيثتا يو سلا: :رلا كلن جاتمال لوالا يف نكلأ|

 نرادلا ه داعس ٠
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 ْ نمذا لطاب وهو انانضا هايؤر نوكت هتفص رشب آر يم ناب نيلوالا اومزلا مب ا

 | نم ناطيشلا نكمت وأو ابينادلا يف كاحل ةظقاحم هن ةقئاللا هنلاح لعاموب ىرب هلا مرلملا

 || يب لثمتي ال ناطيشلا ناف هلوق موم نضراعل هسا بسسب وا هيلع ناك امم «ىشي لئقلا
 || ةمصعلاب قيلاو ةمرخلا يف خلدا هناف كلذ ىع هيلا ببسس امم ءىش * يورو ءايؤر يرث ىلوالاق

 انانضا الو ةلطاب تسحل لاح لك يف هنو ر نا حيحصلاف ةظقيلا يف ناطيشلا نم ممع 5 ]

 1 نا - ىلاعت هللا لبق نم ةروصلا كلن روصتذا هنفص رغب يتر ناو اسفن يف قح لب

 ]| ناك نا م تضرف ةلاح يأ ىلع قح هاير نأ مهضعب هلاق 5 باوصلا لب حمحصلا

 ظ هرم رخآ واه ويكوا «تيلوجر وا هءاشءيف ناك ءاوس ام تقو يف ةقمقحلا هيروصب

 ظ نم ريتا ءاملع صب لاق مث نمو ىلارلاب قلم ريبعلا تحانحا الاو ليوأت ىلا جنم |

 ]| كسمتم وهف امسيتم هأ ر نمو برح ةياغ وهف اياش ءار نمو ملس ةياذ وهف ايش ءآر ظ

 هنهاح لاكو يبارلا حالص ىلع البلد ناكهلاحو هسه ىلع ءأ ر نم ميضيب لاقو ٠ هكلسنا

 ظ نبا لاق ٠ يفارلا لاح ْؤس ىلع اللد ناكأسبع لاما ريفنم ءآر سمو ءادام نم هرفطو

 هدب ضعب ف صقن وا نيش عمو ىنارلا نيد يف نسمح ةلسح ةروبص يف ءايؤر ةرمح ىبا
 ,نسحا ىلع اهئاذ تناك ناو اهلباق ام اهف ميطنم ةليقصلا أ رملاكهنال يئارلا نيد يف للخ

 | لاح فرعي اهب ذا ٍلَسو هيلع هللا لص هتبؤر يف ىربكلا ةرياسقلا ىف هدهو هلكآو لاح
 ا اورو نيعال ةريصب ايؤر ىه ذا ةفلتخم هلا ةسنلاب يئارلا لاوحا هريغ لاقو ٠ ينارلا

 يف ةروصلا ىرت امكءايسو اضراو ابر غو اقرسش ىرث لب ءرملا رصتح  ىدتسن ال ةريصبل

 اعيش ناسنا هارب نآك هتسؤر فالتخاف ةآرملا مرحك القنتم اهمرج سدلو اهلباق اذاًءأرم
 ربداقملاو لاكشالا ةفلتخم ينارم يت ةدحاولا ةروصلا فالتخاك ةدحاو هلاح يقاباش رخآو

 | زاوج ٍلعاذسهيو ةليوطلاو ةجوعملاو ةريغصلاو ةريكلا ف لوطناو جوعنو رغصتو ريكف
 .هقلتخم فاصواو ةدعاتم راظقا نم دحاو نا يث لسو هيلع هللا ىلص هل ةعام ةيور

 || اذهيق سمشلاو رونو جارس سو هيلع هللا ىلصدناب ىنثكر زلا ردللااضيا اذه نع باحاو

 ةعاس يف برغملاوقرمثملا ىف نم لكاهارب سمشلا نا امك اهلكملاوملا يف ءروب لاثم ملاعلا

 يبرعلا نإأ هلاق ام ةقامجلاو وافلا نمو ٠ ملص هيلع هللا لص وه كلذك ةفلتخم تافصب ةدحاو
 نيعب هةكحردم ابنا نيملكلا ضنب نيسعو سأرلا نبمب مونلا يف ايؤرلا نا مبضعب لوق ظ

 | نع مهريغو ىفايلاو ىزرالاو. ة رج ىبا نبا ىتحو ه زاجلا نم برعض هناو بلقلا ىف
 ىلص هتيؤر تيكحو ةظع سو هيلع للا ىلس ىلا اوأر مهنا نيسحلاصلا نم نلءاج ||



 [| مام الاو ىراعملا فراوع3 مىلمحلا رواقلا دع مامالاك لئامأ نعك ذك س و هبل هلا

 مامالاو ىمرملا ساسلا يبا هحاصلو هللا ءاطع نا جاتتا هلع اح يلذاشلا نسما نا

 يلازغلا كلذ ىلع ىرجو ىجيالانيدلا روث ديسلاو ينالاطسقلا بطقلاو ىلافولا لع
 ةكئالملا نودصعاشب مبظَش ين بولقلا بابرا ىتعي مهو لالضلا نم قتلا هياتك "ىف لابقف ظ

 ىوعدو يلازنلا مالك ىبنا دباوف ميثم نوسبنَسو !اوصا نوعمسيو ءاسلالا جاورلو |
 | ءابلو الا تامارك نم نال ةحص# ريغ ىفيرعتلا هربث نم هجورخ كلذ مازاّسا لمحالا
 نئصقاب وهو ىلولا نأ ةداع الو ًاعرش الو الاقع منام الف بحجلا مس قرخم هللا نا

 يف هو ٌةفيرشلا ناذلا نيبو هنيب لام جم ال ناب ىلاصت هلا همركي برغلا وا قرستملا
 ىذلا جاحرلاكب جملا كلت لمجم ناباجاح الو ارئأش تغيتملا فيرشثلا ريسقلا اين اهلحع
 سو هيلع هللا ,ىلص هنأ لمت نحو ٍلسو هيلع هللا لص هيلع هرظن عش ذاتمحو مءارو ام حم ْ

 .هتثداحمب مركب نا عئام الفةطيرمعلا هناذ ىلعم صب عوقب ناسنا مركا اذاو قكصي هزنق يف ىح
 .لاذ و ٠ التعالو ًاعرش رك ريغ هلك اًدهو ابع سجين هنأو ءايشا نع هلا وسو هتملاكمو

 ةبامص ءالؤه ناكل هرهاسلن ىلع لمح وأو !دج لكشم !ذهو يراببلا حف بحاص
 هجوب كلذ يف لاكشا ال هنا هب لعب ام انررق اناي دريو ةمايقلا موب ىلا ةبحصاا هام نكم الو
 1 هنامحيف ءار نوكي نا يباحصلا يف طرشلاو فكاهلحم يث تسيل ةمزالملا كلت ءاوعدو
 ظ ابان ىمسي لع هسقد لقو هثوم دعب ءآ ر نمبق اوقلتشا ىتح سو هبلع ُهللاوصأ

 | ةلكلا دعاوقلا اهلجال ريغت ال كلذك ىتلا رومالاو ةداعلل قرا رمأ اذه نا ىلع ال ول |

 [| نإبو مهدعب نمالو ةباحصلا نم حا نع كلذ ةكلحم مل هناي ًآضيا كلذ يف عزوتو »أ
 || ابني رهشا ةئسب هدعب ادلك تنام ىتح سو هيلع هللا ىلص هيلع اهنزح دتشا ةمطاف
 | دربو ٠ ةدملا كلت هشؤر اهنع لقس ملو سو هيلع هللا لص فيزععلا هحمرضل رواجم |
 كاذكو هلحم ىف ررق ككلذ يف ةجح الف «عوقو مدع ىلع لريال هلقث مدع نإب ًاضيا [
 ١ ليوأتو ٠ لضافلاه مركي الاع لوضفلا مركب دق هنال ادك اهنع هللا ىّمَر ةمطاف ثتوم'

 ظ همق ةظق هيونلظرف مهسغ لاح ىف وه اما هناب كلذ نم ءاملوالل مقو ام ءريغو لبهالا

 ءالقعلا نوداب نظي ال اذهو ةلخقلا ةيؤرب سلا ةيؤر مهيلع هبتشي ثمح مهم نط ةءاسا |
 هللا لوسر ىتع بجح وأ ىسرملا سابملا يبا فراعلا لوق يف هلوق بيجو رباكالاب فيكذ
 ْ ىنع' بحح 1 ىا زوجي هيث ادهو املسم ىسفن تددعام نيع ةفرط سو هبلع هللا لص (1

 . ليحتسم كلذف نيع ةفرط ةيصخعشلا حورلا نع بجحم هنآ دريإو لضم باح



 «0.و
 ل ني ةنعربشلا وا لطابق ةيلقملا ةلاحّسالا اهم تينع نا ةلاختسالا كلوعد 4لاقبفأ]
 مالك ىهسأ ءاتمدق اك هجوب كلذ يف ةلاحتسا ال الك كلذ تذخا ةدعاق وا لمادا

 فو نكت له هن هللا. مغت لئسو ىواتفلا ةمئاخيف هنراعو * لئامشلا حرش يف رجح نبا

 ]| وهونو رخآ هزوجو ةعامج كلذ ركلأ هلوقب باج اف ةظقيلا يف اس و ءبلع هلا ىلص ىتثا
 يف أر نم ىراخببلل ثيدح لسا لب نيملاصلا نم مهني ال نم كلذب ربخا دقق قلا

 نم ديعب ةمانقلا ةدارا لايحاو لق نيمب ليقو هسأر يسب يا ةلغقنلا يف يناريسف مانلا
 ءأر نم ةمايقلاموي ورب مهلكه ما نال ذئنمح دمسقتلا ىف ةدئاف ال هنا ىلع هلغقبلا لفل

 ئئراخببلا نم اهاقتنا ىتلا ثيداحالل ةرمح يبا نبا حرش ىفو «مانملا ىف ءرب لنمو ملاخلا ىف
 نمو هريغل و هنسلل عابسالا ةيلهاهل نمل هنامثو هنامح ىف هموم ىلع ثيدحلا ءاقن مج رت

 كلذ ركنم مزلا مث فسعت دقف ملسو هلع هَل ىلص هنم صيصخت ريب صوصخلا يدي[

 ءايلوالا تامانركل ركتم هنابو رداقلا ةردقب لهاج هنابو قواصلا لوق قدصم ريغ هنآ
 اب دوعوملا ةلغقلا هيور عوقو كلذ مومعب ءدارمو ةمتاولا ةنسلا لئالدب اهون عم

 مهب ام رثكاو فلخت ال ىذلا فيرسشلا ءدعومل اققمت ةدحاو ةرم وأو مونلا ىف ءآر نمل

 || هدعوب ءافو ءارىتح هدسج نم هحور جرخت الف راضتحالا دنع توملا لبق ةماعلل كلذ ||
 مهعابنأو مهلقعتو مهلهأت .مسحم ةزثكب وا ةلقب كلذ لبق كلذ ممل لصحيف مهريغاماو أ
 || نا هلع هللا ىضر نيصخح نب نأ رمت نع ملسم حص# ىفو ريك منام اه لالخأل اذأ هنسلإ.

 ةكئالملا مالس مطقنا اهاوك ملف ريساولا ملا ىلع هربصل هل اما ركا هيلع لست تناك ةكئالملا

 | فالخ يكلا نوكلف هيلع مهمالس داع ةحيم ةياور ىف اك ئرب ىا كلا كرت املف هنغألا
 ريصلاو ميلستلاو لكوتتا ىف حداق هال هيلا ةرورضلا ةدش عم هيلع مهميلسنا نم ةئسلا |
 ةجحل لالالا نم ذقثملا باتكيف و٠ هنع تحت يوك املفهطاصت ةكلالملا تاكو يسلاةباورىفو ©

 نودهاشي مبظَن ىف مهو مهلا ىتح قلحلا ريخ مهلا ناسو ةيفوصلا حدم دعب مالسالا ||
 نملاملا ىترتب مث دئاوف مهم نوسبتهو الو صا مهم نوعمسيو 'انبنالا حاوراو ةكلالملا|]

 نب ركب وبا ءذيملت لاق و ءقطنلا قاطن الع قيضي تاجحرد ىلا لاممالاو روصلا ةدهاشم

 | ٠هب وقع رفاكلل و ةما رك نم ملل نكمت مهمالكع امس وةككالملا وءاسمالا ةيؤرو ىكلاملا يبرعلا ا
 نم لقو قيض باب هلغقلا ىف ملسو هلع هللا ىلص هس ور جلاملا جاحلا نبال لخدملا ينو ْ
اذه ىف اهدوجو زيزع ةفص ىلع ناك نه الا كلذ هل عم :

 اننا عم انلاغ تمدع لب نامزلا 

 ( مطاوبد مهرهاوظ يف ىلامت هللا مهلففح نيذلا راكألا نم اذه هل عش نم ركسالا
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 وهو ةبقايلا نيملا ىرت ال ةينافلا نيعلا ناب اجتحم كلذ سماظلا ءاملع ضمي ركنا دقو لاق
 || ىرب تاسم اذا نم ملا نإب درو ءانفلا راد ىف ىنارلاو ءاقلا راو يف ماسو هيلع هللا لس
 أ ىلا قبلا راشاو ةرم نيعبس موب لكيف تؤم مم دحاولاو توم ال هلاجبس وهو هلا
 دقو يزرالا لاق - جارعملا ةلمل ءاسالا نم اعل كد إس واي هلا ىلص !تبس نان هدرا

 ظ ةسظ ماسوه بلع هللا لص ىتثااوأر مج ١ هلققو اننامز يف ءانل والا نم ٌةغامح نم عمس

 ا رمصع مقو هنا ىترتا هلادسبع يبا ريكلا خيشلا نع هريغو ىفانلا لقثو هتاف دعب اح

 ظ ءاعد رمالااده يف مكشنم دحال عمسل الاف عدن ال لبق ةقفرت ءاطدلل هجوتق ربك ءالغ ظ

 لضفا هيلعو انين ىلع ليلخلا عرض برق ىلا تلصو املف ماشلا ىلا ترفاسف لاق
 اعدف رصم لهال ءاعدلا لدنع قفامض لمحا هللا لوسراب تلقف يناقلت مالسلاو ةالنملا

 | ةقرعمب لهاجالا هركس ال قحلوق ليلحلا يتاقلت هلوقف ىقانلا لاق مهنع هللا جرفق محلا

 نورظنو صرالاو تاومسلا توكلم ايهف نودها هل ىلا لاوجالا نم مهلع درب ام

 ف ءاسنالا نم ةعامح ىلا ملسو هلع هللا ىلص ىنلا رظن 5 تاوما ريغ ءامحا هاينالا
 ] طرت ةمارك ءاملو الل زاح ةزحعم ءاسنالل زاح ام نا ررغ دقو ميباظخ عمسو ءامسلا

 لاق ىلحلا رداقلا دبع خمشلا نا ءايلوالا تاقبط ىف نقلملا نإ ىحو ٠ ٠ ىدحتلا مدعأ
 أ لجر الا ءاضااي تلق ملكتنال م ىناي يل اقف رهظلا لاق ملسوهءلع للا لس ىناا تيأر ؤ

 ظ لاقو اعبس هيف لفتف هتحتفف كاف حتقا ىل لاقف وادب ءاحصف ىلع ملكنا فيك ىمجعا
 رهلظلا تيلسف ةلستحلا ١ ةظعولل 1و ةمكحل كبَر لبس ىلا ْعْدأَو سانلا ىلع ملكت ||

 ىأي لاقف سلحلا ىف ينازاب آمماق ًالع تيأ رف يلع راف ريثك قلخ ير ضحو تسلجو
 | الم تلقاتس-هف لفتف هتحتفف كاف ستفالاقف ىلع مترا دق ءاتبااي تلقف ملكت ال

 ركدو ٠ تملكت ىنع ىزاوت م" لنمو هيلع هللا لص هللا لوسر عم ايد لاق ١ عبس اهلمكتت
  ةظق ملاسو هيلع هللا ىلص ىبلل ةبؤرلا ريثك ناك مم دحاو لكنا هريغ ةعامحةمحرت يق
 هريغو دمعلا قيقد نا مهنع ذخا نم ىوف دالا لامكلا مهلم ركذو امانمو

 | نا جاتلا لاقو ٠

 | هللا لوسر هذه كب تفاص ىمرملا ساصلا يبا فراعلا لماكلا هّسمش نع هللا ءاطع
 ] نيئس سمح نبا اياو تنك لاق اذو ىلع ىديس نع سراف نبا ىكحو ملسو هيلع هللا لص

 ) صن هيلغو امانم ال ةظق سو هيلعهّللا ىلصىتلا ثيأرف ةرم هّساف لج ىلع نأرقلا ًارقا ظ

 ا حرمشت ماو ىحضلاو ةروس هيلع تأ رفن أرق ىل لاق | ىلع صسقلا تيأر م نطق ضسأ

 || تيأرف ةفارقلاب حبضلا ةالاصب تمرحا ةنس نيرشعو ىدحا تغلب نأ املف ىتع باغ مث
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 اناسل تينواف تدم كرر ةمعنب امأو لاتق ىنقناعف ىهجو ةلاق سو هتسيلغ هللا لص ىتا

 الا كلذ ركس الو ًادج ةريئكح هللا ءايلوا نع كلذ ىفتاياكملاو تقولا كلذ نم
 ] مسو هيلع هللا ىلص هتبؤر عقت ام رنكسا نا يبرعلا نبأ نع رم امم لعو ٠ مورحت وا دناعم

 ةيخزرب ةلاحو ةِيِلاح ةيعمجج ىهامناو ةفراعتملا ةيؤرلاكتسسل هب اهنكل رصبلاب مث بلقلاب |[
 هيورلا دارملا نأ لمتحم و لبق ازكسه هرشاب نم الا هتقمقح كردي الف ينلادجوررماو
 ا هس هل بجملا فيك وا ملاعلا ىف ةشاط ٍلسو هيلع هللا ىلص هناذ ىرب ناب ةفرامتلا |

 ]| ةلاحتسا الا هيقصح هل ور هبق امح هرظنمف هربق ىف وهو ٍلسو هيلع هللا بس ىنلا نييو |
 " نا دارملا سمل يلازغلا لوق لمحت هبلعو هناذل ال هلالمل ىعامتا ةيؤرلا نا بلاغلا نكل

 ه) آلاو هسفن ىف ىذلا ىنملا اهب ىدأتي 2 1 لاملا كلذ راص هلالاثم لب هنديوهمسح ىرب |

 حور وه سيل لكتشلا نم ه آر اف ليختملا لاخلا ريغ سفنلاو ةيلايخلاماو ةيقيقحاما |
 لئمو لاق قيقحتلا ىلع هل لاشم وه لب هصخش وهالو لسو هلع هللا لص قطصلا
 ْ ىهشن نكلو ةروصلاو لكّشلا نع ةهزتم هناذ ناف مانملا ىف ىلامت هللا ىرب نم كلذ !

 || هوك ىف اقح لاثملا كلذ نوكيو هريغ واروننم سوسحم لائم ةطساوب دسلا ىلا مهتطرمت 1

 لوش 5 ىلامتهللا تاذتيأ ريفا ىنم ال مانملا يف هللا تيأر يئارلا لوقف فيرعتاا ينةطساو ْ

 || ةيؤر عتجال هلا نم هتركآلاعب حرص يبرعلا ني تيأر مئلاق رجح نب مالكه ا «ريغقح ىفأأ
 تدر ءامحا ءامسالا راسو هنال هدسسجو هحورب ملسو هيلع هللا لص ىتلا تاذ ١

 ْ مهلا

 :ىولعلا توكلملا يف فرصتلاو مهروبق نم جورخلا يف مه نذاو اوضق ام دعب مهحاورأ ا

 نطقلا ناك اًاو سمشلاك نال دحاو تقو ىف نوريثك هارب نا نم عنام الو ىلفسلاو ظ

 1١ كلذ مزاي الو لسوهيلع هللا لص ىنلاب كلاب اق هللاءاطع ناجانا هلاق مك نوكلا الع 0

 | مط يف وهو هّسّؤر هذهو كلملا ملط ىف ةيؤرلا ةحصلا طرسش نال ىباصح قارلا نا |
 مهارف ماعلا كلذ ىف هيلعاوضرع مهنال هتما عمل تنك الاو ةحص ديت ال هو توكملا

 كلذ لثم هللا همحر ركذو رحح نبا ىواتف ةرامع تبتا ثيداحالا هب تءاح مموأرو[

 هلوق دنع ىريصوبألا مامالا هي زم ىلع هحرس ين

 ءاقثلا ءآر نم لكن ع لاز ٠ هجو ةيؤؤرب ىنصخ هنل ظ
 لئامخلا يبا نب همم سمشلا يدلاو خيشو يخش ناكدقلو كانه همالكر خآ يف لاقو |

 ىتح لوقيف «ىعلا يق لأي هنآ هل عب ىتح اريثكة لفن ملسو هيلع هللا ىلص ىتتلا ىرب أ
 ىنلا لاق لوش م هصيق بج يف هسأر لخديم# لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع هضرعا '



 رن" دقي

 كلذ راكنا نم رذاحاف ادبا كلذ فلتخال ريخا ىنوكيف اذك هيف ملسوهيلع لل م ظ
 سو هيلع هللا بص هلوق حرش ىف لئامشلا حرمت ىف ىوانملا ةمالماا لاو ه ها يحولا ممسلا هيف ظ

 ةظيلا يفينارامأكف وا ةظقيلا يف ىناريسف ملسم ةياور يفر دقق مانما ىف ين نم ]

 يا قحلا ايؤرلا ىأر هنا ملعيلف تناك ة فص ياب امون ين آر نم يا قللا ىأر دقفوا |
 ةفلاملا ىفانمو لامكلا ةياث ىلع لدءازحلاو طرسلا داحتا نال لطانلاال قحلا ةيؤر

 هيننلا ىلع وهف ىأر اهف بير الو ةهشال اهلك ىلع ىتقيقح ىأر دقف يف ار نم ىا
 | فدرا هلا مث مالسالا ةحح هركذ قيقحتلا ىلع هلام لب هصخشالو هحور سبل يرملاوأ] .

 عسطتسي ال يا يب لثمسس ال ناطيشلالاقف مكحلل ليلعتاو ىنمملل دكح اشلاكو ه اب كلذ

 هنال لوقعلايوذدتعلوبقملا لوقنملا ٍلعاهريت واةفورعملا هّتفص ىلع ىنارلا هار ءاوس كلذ

 ارونتاذاو نيطامشلا ساوسو نعاظ وفحم نيلاضلا ايداه نيملاعلل همحر هلعج هناحيس اا

 نا روصتن فنكف ةنهكلا ناش تمدهو هداليأ نيطايشلا تمحرو هدوجو رون ملاعلا ظ

 هايورف كيذك جراحلا يق لتقل ههروص لئَس نأ ردق ولو هلاروصب ناطيثلا لثمن
 ضعبو رحح نباو و ةرمح يأ نبا نع مدقت ام ضعب ركذ مث تناك ةروص ىأ ىلع قح ْ

 يح لئاهثلا حرش ىف ىراقلا ىلع الملا لاقو ه يتونوقلا نيدلا ردص نع يتأيس امل
 ظ نم دارملاو هرهاظ ىلع مالسلاو ةالصلا هملع ىنلا ةيؤر ثيدح نايفالقالا نع ىزراملا ظ

 ]| ءرهاظ نع هفرصص ىلا رطضي ىتح هلسح ال لقعلاو كلذ نم عنمم عئام الو هكردا دقف هر ظ

 | ناطسعلا ناف يناردقف مانملا يف ىن ار نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع ىنراقلا لاق مث

 يبا نع ناخيشلاو دما هاورو سنا نع ىدمرتلاو ىراخسبلاو ديحا | ءاور يب لثمن ال

 | ىنقمقح ىأر دقق ىنار نم ىا ينا ارتي ال ناطيشلا ناف قا ىؤر دقف : ينأر نم ظفلب ةداتق |
 قحلا ىأر دقف ملسو هيلع هلا لص هلوق هيلع لدي ىأد ايف بايسراالو ةبش ال احلا6 ىلع

 لثمت ال ناطشلا ناف ةرهالا يبريسو ةرهاظلا يبروص هقضح ىأر دقف ىآر نم ىا ظ

 لاق ىوضملا لثمتا نعد سب وهف الاو ىروصلا يلكشب روصتي نا عيطتسياال ىأ 2
 نم ةظقبلا لاح ملسو هيلع هللا لص هيبن ظفح م ىللاعتو هناحبس هللا نا ملعا مث هللا همحر |

 فيلكلا راد نم هجورخخ دب هللا هظفح كلذكف ةسوسولا لاصياو هنم ناطمشلا نكمن
 ءايا ماملا ف صخشلا ةيؤرف وه سبل ام ىنارلل لمحت ناو هروصب لمت نا رده ال هناف |

 ؟أ رخأ ضخش ةيؤر ال هتقيقح ةيؤرابلا يف ةظقبلا ىف هتيؤر ةلزئع ملسو هيلع هلا ىلس |
 شنب نأ الواهب لكشنيو ملسو هيلع هللا ىلص هيروصي لمَ ناردق ال ناطيشلا نال |



 م ا

 أ أر نا جابتحاالف ملسو هيلع هللا لص هتروص ابنا ارا ىل ليغ لمحو هسفن ةروصب

 8 ناو رخا « ىن هنانظيو اذه رعي نا تن تناك#روص ىاب مانا ىف لسو هملع هللا ىلص ىلا

 | ىتلا ىآر دق لئق ناف كريم هركذام ىلع لسو هيلع هللا ىلص هنابح ىف هتروص ريذب ءار ظ

 تافالتخالا هذهانلق ةفلَتخخ هوجو ىلع ةدحاو ةلاح يف ريثك قلخ ملسو هيلع هللا ىلص

 ]لدي الشم امسبنم هار نف ةارملا ىف امك ىف فرملا ىلا ال نيئارلا لاح فالخخا ىلا مجرتا

 1 ًاصقان هار نمو كلذ فالخ ىلع نابضغ هتبؤرو ملسو هيلع هللا ىلص هتلسإ سي هنا ىلع

 رضخألا جاحرلا ءارو َنْم الثم ضيسالا راطلا ى رب رظانلاناف هتتسهعاسا ناصقت لعلب

 قيقدتلا ياهو قيقحتلا ةباغ ىف وهو راهزالا بحاص هلاق اذه ىلع سقو ةرضخ اذ

 1 دححسم نم ةعطق ىف ىف لسو هيلع هللا لص هنا ىو راك ىأ رملا لحم ىلا عجرت دق هلل الا

 شفق هنسلا قيرط ىلع سيل دجسملا ىف ةعقبلا كلت لوخدناب نيف راعلا ضعب هريعف تمم هناك

 ا ىاقحلا ىأر دقف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق دنع لاق مث ةبوصغم تناك اهنا تدح وف اع

ذ مالحا الواهيف ثاغضا ال ةّباثا ىا ةحمحصلا ةققحتملا ةيؤرلا
 1 ىبطلا لاقو ينام ركلا ه | ءرك

 ةباور ىف اذك ءاج هلا هديؤيو قحلا ةيؤر ينآر هقف يفر نم ىا دكّوم ردصم انه قلا

 ظ لاقو قحلا ةيؤرلا ىأر دقف» ربدقت اقلطم الومفم ٍريصنف لطابلا دض قملا برعلا نيز لاقو

 | لطابلا دض هب دارا هنا لمأتا هجو لملو ىبثا لمأت هبفو هب لوعفم قملا لبق كريم

 ظ ىا فاضم ردسقت ىلع هناحبس قملا هب داري نا حصي من اقلطم الوعفم نوكي نا حصي الف

 | هللا ىلص ىنلا ىؤر نم نال هناحبس هللا ىريسف يفآر نم وا هرهظم وا قا رهظم ىأر:

 أ الو ماقملا كلذ يف هللا ىر هنا هنم مزلبف مالسلا راد ىف ةظقن ءاريسف مانملا ىف ملسوهملع

 ١ ةرشدم وأ ةمدقم هل ور ناق ماخلا ىف هللا ىريسف مانملا ىف ينار نم ىنعملا نؤكي نا دعس

 ١ ىلع هحرش ىف ىوبوقلا ندلا ردص ىدامس هللاب قراعلا لاقو © ها مارملا كيذل

 ْ عباسلا دنع فقو لب هلمكي مو ةقمتللا لها نامل ىلع هفلا ىذلا نيعب رالا ثيداحالا

 هللا ىلص ىلا نأ هع هللا ىضر دوعسم نبا نع ٠ نورمشعلا ثيدحلا ٠ لاق نرمملاو
 اف ةياور ىفو ءىب لسن ال ناطيشلا ناف يفار دسقف مانما يف ينآر نم لاق ملسو هيلع |

 2 ىرخا يبو ىوكَسال ناطمشلا ناف هباور ىفو.يتروص ىف لثمن نا ناطمشلل ىفس ال

 1 نأ٠ ءاشم حاضيأو ءرس فدكح. ٠ ىب ىأارتي ال ناطمشلا ناف حلا ىأر دقف ىلا ر نم

 || ناف اققحنو اقلخت هلافصو قحلا ءامسا ماكحا عمل رهظ ناو مالسلاو ةالصلا هملع ىنا

 قملا ىلا مهايا هاوعدو مم ل ل قل .داشناو هتلاس ر ماسقم ىضنقم نم



 «.و
 مسالاو ةيادملا ةفص هلاساو قلا تابفص نم ةنطلسو ًامكح يف رهلالا نوكي نا وه ظ

 :السملا هيلع وهف منسم طارص ىلا ىدبلل كلاو هلوقب كلذ نع ىلا ربخا ىداما |
 لضملا مسالا رهلتم ناطمشلاو هيادلا ةفص رهظمو ىراحلا مسالا ةروص مالسلاو |

 ىنعملا اذه ديؤي ام ثيداحالا ضعب ىف امورو ٠*نادض امهف هلالضلا ةقصب رهاظلاو 1

 هدنعام ىريل سييلباب عامجالا لأس مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نا هبف ليوط ثيدح وهو |
 سلبا هدصقن الثل هسرخم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاب ةكلالملا تفحو هد نيب رضحاو أ
 هللا نا دمت اب لاقف ءادنعام لق سلبي مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرلاقف ءوسإ “
 هياوغلا نم ىدٍس امو هياوغلل ىنقلخو هى نم ةيادلا نم كدس امو ةيادهلل كقلحخ |

 اذه تدثق بوذكل هناو كقدص مالسلاو ةالصلا هملع ىلا ىلا هللا حواف ءىش نم

 نابمتجم ال نادضلاو مالسلاو ٍةالسصلا هلع ىنلا دض ةققحلا ىف ناطسلا نا اضيا |

 ا هيادهلل هللا هقلخ مالسلاو ةالصلا هملع ىنلا ناف اضياو رخآلا ةروصب امدحا رهظب الو

 ظ هرهظبو قحلا هب دبس ام لب ةقتلاو دامعالا لازل هب هبي روصب سلبا روهظ غاس واورم 5 ظ

 [| مالاسلاو ةالاصلا هملع ىلا ةروص هللا مصعةمكملا ءدهلذ ملس و هملع هللا ىلص 1 دهاش نمل

 فيكم ميظع لك ةمظع نم منا هناحبس قلعا ةمظع لبق ناف ٠ ناطيش اه رهظي نا نم
 ىأا رث دق نيمللا نا عم مالسسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ةروصب رهظب نا سبلبا ىلع صاتعا

 ما اونظ ىتح اذه لثع ةعامج لضا دقو مهلالضالابلط قملا هناب مهطاخو نريثكل |

 | لك نا امهدحا نيهجو نم نررمألا نيب قرفلا ل وقاذ ٠ ه«اطخ اوعمسو قحلا اوأر

 || مالسلاو ةاللصلا هيلع ىنلا فالخم ءانتشالا بجوت ةنيعم ةروص هل تسيل قحلا نا لب لقاع
 قللا ةعس مكتح ىضنقم نم نا رخ الا هجولاو ٠ ةدوبشم همواعم هنشم ةروص وذهنآف

 سلبا ةرواحم نمضتملا ثيدحلا يف هيلع هسنشلا رم مك ءاشي نم ىدمو ءاشب نم لضي هنا
 || هملعا هناو اصوصخ رابخالا كلذ ىف ءايا قا قيدصتو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا عم
 تح وف ا<روصب ىهاظو ةيادملا ةفصب دقق مالسلاو ةالصلا هلع ىتلااماو بونكدلا

 ظ لا ءاش نمي ادد كحر هنو دال اقل ناطيشلا يره نا نم هتروص ةمصع

 رص ىلا ىدهتلا كنا َو هلوق رس رهظبي كلذ الواو مالو ةالصلا هلع هب هتبادح

 7 يلا ب الرو اماما رشم هنن لة لصحلإو لك مقتسم

 هنروصب ةبسش ةروصب ىنارلا ءارب نا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنتل ةحمحصلا ايؤرلا

 ىينار نم نيدخلا د تاياور.ضنب يق ةراشالا كلذ لاو حيحسلا لقلب اهيا هناك

 نيرادلا ةداعس ل
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 سما ىف ابلع ناك ىنلا هتروصل ةفلاخم : ةروص ىف دحا ءآر نا هلا تح قار دقن مانمل

 ظ وا رقشا ارب وا ادب اريصق وا اليوط هار ْنالْم مالسلاو ةاللصلا هملع ءآر نكي م

 هبلع ىلا ىأر هنا ينارلا سقن ىف مزجلا لوصحو كلذ وحمو ةرمسبللا دش وا اخمش ظ

 / ىنارلا داقتعا ىلا ةبسنلاب عرستلا ةروص وه يئرملا كلذ لب ةجحم سبث مالسلاو ةالصلا

 ]| ىذلا مضوملا ىلا ةبسنلاب وا مالسالا ماكحا نم مكح وا هتفص ىلا ةيسنلاب وا هلاحوا ||
 دفو مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ةروص اهنا نط ىنلا ةروصلا كلن ينارلا كلذ هن ىأر
 قشارارم كلذ ديؤي اماضب ا هنخوبش نم انعمسو انريغىفو انسفن ىف اريثك كلذ انمرج

 للا ىضر ىبرعلا نب ىلع نب دسم نب نيدلا يحب لكلا مامالا انتحيش نا اهلج نم
 نم ةرلب' ىهو ةيليبشا عماح ىف مالا ىف هابص ىف رم ىأر هنأ بابلا اذه ىف يل كح هنع |

 |١ كلذ دعب ناكأملف هاياوز ضعب ىف ىحسم انمم مالسلاو ةالصلا هملع ىلا سلدنالا دالب
 || حنفو لغتشاو ايندلا نم هديب ناكأمو كلملا كرتو هللا لها قيرط خمشلا لخدو نينس

 || ربميل ريخاو لضفلا لامها نم هرب لها ضعب عم عماجلا كلذ لخد هنا هلردق هيلع هللا
 ) ىف دحا رع نا هركب نآكو ههحلاصم ضعبل رخآلا يناجلا ىلا عماجلا باوبا حا نم

 ءاش هباوبا ىا نم جورخلا دصقب ذئنحو نيتكرب هسحم نا نود اق رط هلمجمو عماملا ١)

 ظ نوداشرأ ةودعتملا باوبالا تاو دجاسملا لعجت نا اضيا باعسالا رمشعم اناهني ناكو |
 ظ تلف روكّذملا ىحاص عم عملا تلخد املف هنع هللا ىضر لاق نييكرب دجسملا ىحت نا

 ىلا راشاو.ةيوازلا كلت" ىف مكر لاعت يل لاقف نيتيكر هيف مكرا ىتح عماجلا زوجا ال ىنا
 ميل لاقف تياف ىجسم ايم هيف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ثبأر ىذلا عضوملا كلذ 1

 ماسلا يق امانقو ماللاو ةالصلا هيلع ىتا تيأر ينا تلقف لاه ةالصلا نم ىبأتن

 رص نع هريخاسو قحلا تيار لاقو بجعتف ؛لانه ةالصلا رك اناف جسم اممم كانه ظ

 عماجلا عسوب نأ برغملا دالبب بحاص داراو ىتِس ناك عضوملا كلذ نا ملعا كابور

 قبس ملف دجسملا ةلمج ىف اهلخدل ءءارو تناك ىلا تويبلا ىرتشاو هناطمح دسحا مفرف |

 اوبشاامب ىاضر ريغب هوذخاو تيياق هب ىضرا ام ينوطسي ملو هيلع ينولماثف ىتس الا ||
 مضوملا اذه ىلا هسنلاب تام هعرش وه امنا مالسلاو ةال.دلا هيلع ىنلا نكي هتيأر ى دلاف

 ناآآلا اماو الوصنتم ناك عضوملا لب ةحص ةميام نكت مو ةمياملا ةروصب رتسو |
 ىلا انجرخو هيف انياصو انينعف هيف ىلصن اعتق نيملسملا تح تكرت دق ينا ءكدبعا |

 ىنثا مطل هلا ماسنلا ىف ىأر احلصلا نم الجر نا مشل اشيا ىل ركذو ٠ اتءاح



 » ا

 ءدنع مالسلاو ةءالصلا هيلع ىنا ةلالج عم ىأر ام هلاهو اعزه هشناف مالسلاو ةالصلا هملعأل
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىتلا نا ملعا خمشلا هل لاَقف ءايور هيلع ضرعف خوصصلا ضعب يناف 1

 مالسلاو ةالصلا هملع ىنلا نكي م هتنأر ىذلاو لرِيغل وا دب هملع كل نوكي نا نم مظعا 1

 ظ تبكترا كنا لدن هجولا ىف ةمطللا نوكو هماكحا نم مكحم تالخا دق هعرش وهاعا ظ

 اكل نم مرحت ىلع مدسقاهلاركذي ملف هسنن ف لجرا رك زاك نم امرارما |
 هس ىلا مج رق هربعي ناك ايف هس اصمي هملعل هريبعت يف خلا مهد ١ مو نبدلا لها نم ناكو ١

 تحلق خيشلا ريمثو ءايؤر اه بخاف ههسامو زح نع جوز هتاف ابيثك اضع ظ
 ! دحا نالف راد تلخد نا ينا تفلح تنك ربخا انا تلاقو ةبونلا ترهظاو ةجوزاا |
 || مهملا تلخدف مهحاملا نم تيحتساف ىلع الخل ماب ىلع تريمف قلاط تا هفراعم |
 قملا ىلا عرضتو رفنتساو لجرلا باتن لاخلا تمتكف ىرجام كل ركذا نا تيتخوأ[]

 انااماو مدّش ام دعب هنع هللا ىطر ىوبوقلا لاق ٠ اهملع دقملا ددج من ةأرملا تدتعاو ْ

 شمن ىف انفكم مالسلاو ةالصلا هيلع ىللا اهتحببص ىف دادغب تذخا ىتلا ةليللا ىف تيأرف |
 كثئلوال تلقف ضرأآلا سخ داكي ءرحشو فوشكم هسأرو شمتلا ىلع هنودشي موقو أ

 م مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىلق يت عقوف هققدو هلمحد يرث نحو تام هنا اولاقننوعنصت امأل

 هندجوف هث ىلا توندف رمالا ققحت ىتح اوربصأ تمم هجو ههجو ىرا ام محل تلقف تعال
 ظ ابنك اعزف تظقشساو هيلع نيمزاع اوناك امم مهتعتمو مهلع تحصف افيعش اسفل سفن ظ

 مظع ثداح لاش كلذ نا ةررككا براجتتلاو ةلثسملا هذه نم ٍلعا تنك امب تفرعو |
 دقدهنا يل قو دادي اودصق دق لفملا ناب لصو دق ربخلا ناكالو مالسالا ىف ثدح. ظ

 اوركذو ةربخلا لها نم ةعقولا اورصضح نمم دحاو ريغ ءافس خراتلا تطبضف دادغب تذخا ظ

 | ترك دولو اهريست ىف ىل مقو ام وحم ىلع ايؤرلا تجرخف دادنب هيف تذخا موبلاكلذنا ||
 لاطل ىريغ يفو ىضن يف :ريثكا رارم ةلئسملا هذه ىف هتبرجامو تاقثلا نم هتعمس ام
 | نم ةعامج ىلع هّقشا اممو جذومتالاو هسنلا لبس ىلع رعا اذه تركذاامنآو مالكلا |

 ام ىلع مهمعز يف مالسلاو ةالصلا هيلع ىتا اوأر مهلا انركذ ام بيس هللا قيرط نيكلاسلا

 ا ةروصلا ةملح نعمه اس املف هب رابخالا عقوام وحن ىلع عمت لف روماب مه ريخاو هنايس رم ظ

 اوحرفف مينو ببيسنأب مهتريخاف ةيلصالا هن روص ةيلحل ةقلاخت اهدجو يتوربخاو ةيسرملا ظ

 ظ ىنلا ىأر نم هنا اسرج كلذكة رم ريغروكذملا عوتا اذسه اسر ج كو ارهسو ؤ

 | ملو مرخم مل رابخالا كلذ ناف هريخا امب هربحاو ةيلصالا هتروص ىف مالسلاو ةالصلا هلعإ]



 ما
 أ اذه دمي ىونوقلاركذو هءهدحو هلل دملاواضيا هنعانسورو الج اَصن ءاندجو لب ريغتي |

 أ نانييو املا فاضعب مهضعب ساتلا ةيؤر ببسو لاثملا ملا رس نم اقنقد البوطأامالك
 انه هملا.جاتحتام ةصالخو تاسانملا بسحم ةتوافتم ءاحماو بورض ىلع عّس ايؤرلا كلت
 ماعلا اذه ىف مهروص ثيح نم ضعب مهضعب سانلا عامجال ىوقالا بهسلا نا هلاق ام
 8-5 داحتالا هب امو ةبسانلا دوجو امانم و هش هيولملا ملاوعلا ىف مهسوفت ثيح نمو

 ثمح نم نينا نيب تبثت دق ةبسانملا ناف اهفغضو اهراث'ا ةوق ىلا ناعجرت هتلقو عامجالا

 | كلذ ىلا مضنا ناو بسم لامفالا ثمح نم تيس دقو لامفالاو لاوح آلاو تافصلا

 تاذذلا ثيحح نم هبرساللا توم كلذ عم ردق نافذ ىوقا ناك ةِبترلا يف كارتشالا مكح 1

 قم مهم عمتجا ءايلوالاوءايسنالا نم لمكلا حاو ر؟نييو هنيب ةبسانملا تدب نفل رمالا من دقف
 ظ يبرعلا نب نيدلا ىح ىديس ربكآلا خيشالا نعي اسيل كلذ تيأرو لاق امامو هظش ءاش

 ناكهناف هسنع هللا ىضر خمشلا اما هريخل كلذ ضعب تيأرو ةديدع نينس هنع هللا ىضر

 أ ءاحما ةثالث ىلع نيضاملا رئاسو ءاملوالاو :اببنالا نم ءاش نم حورب عامجالا نم انكمتم
 هنروصب ةببش ةملاثم ةروص ىف ادسجتم هكرداو ملاعلا اذه ىف هتيئاحور لزتتسا ءاش نا
 ىف ءهرضحا ءاسش ناو ٠ىبث اهم مرخت ال ةيوايندلا هنايح ىف هل تناك ىتلا ةيرصنعلا ةيسحلا
 ماعلا نم كاذ ذا هسفن ةبنرم تنيعت ثيح هب عمتجاو هلكيه نم خيلسنا هاش ناو همون
 أ ىلع ؛الفالا ضعب نيبو يئرملا كلذ نيب ةتبالقا ةبسانملا مكح ناحجر بسم ىولعلا

 ]| نكم نم هنركذ ىذلا لاخلا اذهو تاسسانملا نم ملاوعلاو كالفالا ىقاب نيب و هنيسام ماكحا ||
 لاسأو ىلامت هلوق ةراشالا هاو ىوبتا ثرالا ةحص نايآ نم وه هلع هللا ىضر انتعبش

 نم انكمتم ملسو هيلع هللا نإص ىبثلا ىا نكي ملولف ةيآلا ان نيكل اًنلحَرَإ دك
 ليوأت ىلا رفتق اذه لئم لوصح دعتتست الو باف باطخلا اذهل نكي مل مهب عامجالا |
 مالك ى بنا ةرم ريغ هلْمو اذه ءالؤه نم دحاو ريغ نم ىؤر دق هللاو كريفف فيخس
 | باملا ف هلع هللا ىضر ينرعلا نيدلا يح ىديس ربكآلا خيا لاقو « ىونوقلا ردصلا

 ةدهاشم مهلكءاسالاو لسرلا ميمح تيأ أر ةكملا تاحوتقلا نم ةثامب راو نيتسلاو لاتتا

 اضيا نيع ةدهاشم مهلكنينمؤملا تيأرو ةعامللا نود داع اخا ًادوه مهنم تملكو نيع

 نينامز ىف دحاو ديعص ىف ىل قحلا مهرهظا ةمايقلا موي ىلا نوكي نمو مهنم ناك نم
 . 1 مهم ةعامج مسو هيلع هللا لص دمج ىوس هب تعفتناو لسرلا نم ترحاصو نيفلتخ

 ظ فتدكلا ملع ينالبعا ىسومو د ىلع تبن ىسبعو نلرقلا هلع تأرف ليلا مهارإ



 #0 نوف

 مولا ىف راها ىبو لمللا لاز ىدنع لصحاملف راهثاو .لللا بلت ملعو ماشعإلاو 0
 ىل ظح اللا لا نم امالعا فتكا اذه اك تلط الو سمشل برغت لق دك ْ
 دوجولا ىف تعقوف اهب ىتف رع ةللسسم نع هس مالسا هيلع دوهو : ةرح . لا ىف ءاقشلأ ىف 1
 مهارباو ملسو هيلع هللا ىلص ادم لسرلا نم ترشاعو اذغ ينامز ىلا اب ىتفرعم 7

 فب فراملا لاقو » ها ةبحص ال ةيؤرف ىتب امو دوادو ًادوهو ىسعو ىمومو
 نا هللا كظفح ملعا لماكلا ناسنالا هياتكن م نيتسلا باإلا ىف ىليجلا مركلا دبع ىديسأا

 دحاووهوءرخاىلا هلوا نم دوجولا كالفا هملع رودت ىذلا يطقلا وه لماكلا ناسنالا

 الو ساب رابتعاب مساب ىحسف سالم ىفعونم لم نيدب الا دءاىلادوجول!ناكذن أ
 هفصوو مساقلا وبا هتينكو دمج هل وه ىذلا ىلصالا همساف رخآ سايل رابثعاب هب ىمسن لإ
 قلب ام مسا نام زلكيف هلو ماسا ىرخا سبالمرابتعاب هل مث نيدلا سمش هلقلو هللادبع إل
 خسعلا يحمش ةر وص قوه و ملسو هلع هللا ىلإ ص هي تعمتجا هه نامزلا كِل دوف هساملب 1
 اذع و خيشلا هلا ملعاو ملسو هيلع هللا ىلص ىتئاهنأ ملعا تنكو يربلا ليعامسانيدلاف رش ١
 رهألا اذه رسو هئامعسو نيعستو تس ة سلس داس زب - همدهاش دهاشم ةلمح نم ©

 ةيدمجلا ةروصلا ىف ءاراذا بيدالاف ةدوص لكب روصتا نم سو هيلع هلأ ىلص هنكمت :

 هناملعو روصلا نم ام ةروص ىف ءار اذاو همساب هسيمسي هناف هنا يح ىف اهيلع ناك ىلا :

 ةيدمحلا ةقيقحلا ىلع الا مسالا كلذ مقوي ال م ةروصلا كلت مساب الا هيمسن الف دمج
 | هذسملتل ىلسشلا لاق هنع هللا ىضر ىلبشلا ةروص ىف رهظ امل سو هيلع هللا ىلص ءارئالا |
 هللا لوسر كلا دبا لاقف هفرعف فشك بحاص ذيمللا ناكو هللا لوسر ىلا دبش ا[!

 نا فشكلا بتارم لقاو نالف ةروص ىف انالف مئانا ىرب اك وهو روكنم ريغ رمااذهو |

 | ىتلا ةروصلانا وهو قرف فشكلاو مونلا نيب نكل مونلا يف هب غوسي ام ةظقبلا يف غوسي ||
 ةيدمحملا ةقيقحلا ىلع ةظقيلا يف اهمسا عقوب ال مونلا يف سو هيلع هللا لص دم اهف ىرب أ:
 | ةظقلا يف ةروصلا كلت ةقيقح ىلا ةيدمحلا ةقبقحلا نع ربعف هيف ريصنلا عش لاثلا ملاع الإ

 ظ روص نم ةروصيف ةيلجّم اهنأ ةبدمجلا ةقيقملا نع كل ىمكح ازا هناف فثكلا فالح ١
 ظ بد اننا كيلع بجو ةيدمحملا ةقيقحلا ىلع ةروصلا كلن مسا عاّشا كمزلي نييمدآلا 00

 ظ ادم نا فشكلا كاطعا امل لسو هيلع هللا ىلص دمت عم كبدأت ةروصلا كل بحاص عم ظ
 هللا لص دق دوهش دعب كل زوج الف ةروصلا كلن روصتم سو هيلع هللا لص :

 ظ هيلع

 نم أوف ًائيش مهونت نا كابا مث لبق نم هن اهلماعت تنك ام اهلماعت ناين سو :



#09 

 لب ىدارم كلذ نوكي نا ملس هيلع هللا ىلص هللا لوسر اشاحو هللا اشاح خسانلا بهدم

 |١ ىف ىلجت ىتح ةروص لكي روصتلا يف نيكشلا نم هل ملسوهبلع هلل ىلص ها لوسر نا
 أ :روصب نامز لك ىف روصتي لازال هنا ملسو هيلع هللا بص هنتس ترج دقو روصلا هذع
 مالكىبنا هيقيقح نطابلا ف وهو رعاظلايف ءرافلخمهف مهناليم منو مهنأش ىلعيلا مهربكأ

 ىتتاةيؤر ناكما ىف كلحل ار يونس ىفهنع ها ىضر يل ويسلا نيدلا لالجخمشلا لاقوهىلمملا ||
 ةفئاط ناو ملسو هيلع هللا ىلص ىنال لاوحالا بايرا ةيؤر نع لاؤسلا رثك دق كلملاو

 هذه تفلاف لمحتسم هنآ اوعداو كلذ راكنا يف اوغلاب لملاىفومل مدق ال نم رصملا لها نم |
 | دوادوباو لسمو يراخبلا جرخا كلذ ىف دراولا حيحصلا ثيدحلا أدبنو كلؤيف ةساركلا]]
 ظ لآ ر نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريسه يبا نعال

 كلام ثبدح نم هلثم ىئاربطلا جرخأو يب ناطيشلا لثمالو ةظقملا يف ينازيسف مانلا ىف

 أ لاق ةرانق يبا ثيدح نم هلم ىمرادلا جرخاو ةركحب يلا تيدح نموادسع نبا
 لأ هلاب بقعتو ةمايقلا يف يناريسق ءانعم ليقف ةظقبلا يف يناريسف هلوق يف فلتخا هاملعلا
 و لقو هرب نمو مهم ءآر نم ةمايقلا مو هن وري هتما لكن ال صيصختلا يف ةدئاذ الا
 ا ءارب نا دبال هنا هل ارشبم نوكشف ايماغ ذئنح هنوكل هرب مو هنا بحيف هب نما نم دارملا ||

 ]| ةلظقملايف ءارب نا دب الف مونلا ىف هآر نف ءرهال ىلع وه موق لاقو هبوم لبق ةظقبلا ىف

 | ضعب ىطويسلا قاسزا دعب ويب رعلا نب ركبوبا ىضاقلا اهاكهيلق يف نيعب ليق و هسأر ىئيعب |
 1 زدلا فرش ىضاقلا لاق لاق جالا نبال لخدملاو ةرمج يبا نبا نع مدَش ام
 |١ باتك ين ىتيببلا لاق نامبالا ىرع قوت باتك ىف يزرابلا محرلا دبع نبهللا ةبع
 دقو ءادسبشلاك مهر دنع ءابحا مهف مهحاورا مهلا تدراوضيق ام دعب ءاسالا داقنعالا
 | نا قدص ءربخو ربخاو مهم ةعاصج جارمملا ةلسل ملسو هيلع ىلامت هللا ىلص ىنلا ىأر
 لك ان نا ضرالا ىلع مرح ىلاعت هللا ناو هفلس انمالس ناو هملع ةضورعم انسالص
 اوأر مهنا هليقو انتمز يف ءايلوالا نم ةعاج نع عمس دقو يزرابلا لاق ءايبنالا موحل
 || ىلا نب نيدلا ص خبشلا نع يطويسلا لقنو هناذو دعب امحةظّش لس و هيلع ىلا مت هللا ىلص ىنلا
 ا! ةودق ريكلا خيشلا ةصق نيحايرلا ضور ىف ىنفابلا نيدلا فيفع خشلاو هتلاسرقروصنم
 | رايد ىلا ريكلا ءالفلا ءاج امل ىعرقلا هللا دبع يبا هنامز لها ةكربو نيفراسملا خويشلا
 ْ مث ةهاسلا هتصق رخآ ىلا هل ليلخلا مهارا ايدامس لابقتساو ماعلا دالب ىلإ هرفسو رصم

 (| نممييلع درب ام ةفرعع لهاج- الا ءركسس ال قحلوق ليلخلا يئاقلت هلوقو يفايلا لاق لاق ١



 #« ا >

 1| تاوماريغ ءامح|ءايسلالا نورظنو ضرالاو تاومسلا ت وكلم ابي نو دهاشي ىلا لاوحالا

 || ةعاجو وح اضيإ هرطظنو ضرالا يف مالسلا هيلع ىسوم ىلا ملسوهيلعهللا ىلص ىنثا رظنا#
 1| زاح ةزحعم ءاسالل زاحام نا تبن دقو تابطاخم مهم عمسو تاومسلاهف ءاسنالا نم :

 تاقبط يف نقلملا نب نبدلا جارس خلا لاقو لاق ىدحتلا مدع طرعشإ ةمارك ءاملوالل ظ

 ]| قارعلا ضرا نم كلم ره ةبرقو يكلم ربلا ىموم نب هفماخ خمشلا ةمحرت يف ءاملوالا
 ٠ را نا لوقب ناك امانمو ةظّي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا ةيؤرلا ريتكسح ناك هنا

 عبس ةدسحأاو ةليل يف هار امانم اماو ةظَ اما سو هيلع هللا ىص هنم رمإب ةاقلتم هلاعفاإ|
 ةرسحم تام ءاملوالا نم ريثك ىنم رجضت ال ةفملخ اي نهادحا يف هل لاق ةرم ةرشعأ|
 ىئائيسو كئاطع نم ينانسح نا مهللا هملعف هب وعدن ارافغتسا كملعا الا ةفيلُخاب ىيؤدأ|

 ىصعن وأ كذاي الا عاطت نا َتيَج كلذ كلذ عا وتيضف ام ىلعتسمنا امب دخل كئاضق نم
 نكل كلاذعب هنابسا الو كقحب ًافافختسا كتيصع نيح كتيصع ام مهللا كملعب الا ظ

 نب رافغلا دبع خسلا لاقو « كيدل ةرفغملاو كسلا هنولاف كملع أه قيس ةشاس

 (| مقملا ىناوسالا هللا دسع وبا ىحي ىلا خسشلا باغخنا نم ديحوتلا باتك يف ىصوقلا حونأ|

 || رمت داكن ال ىتح ةعاس لك يف ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىري هنا ربخم ناك ميخابأ

 | ىنلاب ةلصو ىسرملا ساسلا يبا خمشلا ناك أضيا دمحوتلا ىف لاقو © هنع ربختو الا ةعاس

 | ىف هللا ءاطع نب نيدلا جاب خعلا لاقو © هعم ثدحت ازا هءواجمو سو هيلع هللأ لص ظ

 لاقف هذه كفكب ىنلاص ىديساب ىمرملا ساصلا ىبا خمشلل لجر لاق ننملا فئاطل
 | نبدلا نص خيشلا لاقو هلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الا هذه ىتكب تفاص ام هللاو

 || ينانولا نسحلا ىبا خيشلا نع بح ديحوتلا يف راففلا دبع خسشلاو هتلاسرق روصنم يبا نإأ]
 | انأ ام لاف ىعاقرلا دمحا يدمس ىلع تدرو لاق ىجحنطلا ساسلا ونا خمشلا ينربخا لاق

 خمشلا ىلع تلخدف انق ىلا ترفاسف هيلا حر اني محرلا دبع كبش ام كش

 تس , ىلا حر يل لاق ال تلق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تف ىعا يل لاقف محرلا دع

 تعضو ني سدقملا تيب ىلا تحرق ملسو هيلع هلا لس هللا وسر فرعت ىتح سدقملا

 س وهسلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةًاولمم ىمركلاو شرعلاو ضرالاوءاهسلاب اذاو ىلجرإلا

 ن ألا لاق عن تلق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تف ىعا يل لاف خشمشلا ىلا تعجرف

 ةفرمع الا ءاملوا ءالوالاو اداثوا داتوالاو اباطقا باسطقالا نكت مل كاتم رط ت

 || ةقادبعإما ريكلا ليلجلا عيتلاتيأ رنبدلا ص خيشلا لاقوه ملسو هيلع! ىلسةفالوسر



 «تنااا
 ىتلاب هل ناكو ةيوبتا ةنددللاب هتماقا رثكأ ناكو ىئرقلا خشلا باصتا لجا ىلع رقلا

 كلملف ةلاسر سو هيلع هللا ىلص هلمح مالسال.درو هب وجاو ةلصو ملسو ه«سنع هللا بس 1

 .يزيخا نيحايرلا ضو ريف ىفانلا لاق وه ةسدملا ىلا داعو اهاداو رصم ىلا اهم ةجوناو لماكلا |

 نينمالا ةلمل و ةعمللا ةلمل مهاربام زكحاو ءايبنالاوةكنالملا ةمكلا لوح ىرب هنا ميضعب ظ

 عضوم ىف مهم دحاو لكى رب هنا ركدو ءاسنالا نم ةريثك ةعامج يل دعو سيلا ةلملو
 هللا ىلص انين نا ركد وهب احاوهتبارق وهلها نم هعارشا هعم سلجم وةمكلا لوح همف سلجم نيعم

 و ىلاعت هلا الا مسهددع ىصحم ال قلخ ىلامت هللا ءايلوا نم هيلع عمتجم لسو هيلع
 ءانسحب ةيكلا باب برش نوسلجم ءدالواو ميهاربا نا ركذو ءاينالا رئاسس ىلع عمنجت |

 هنمةعارجو ىسيعو نييلاعلا نينكرلا نيي ءايبنالا نم ةعامجو ىسومو ىفورعملا هماقم
 || هيب لها عم ينايلا نكرلا دنع اسلا ملسو هيلع ىلامت هللا ىلص انين ىأرو رجحلا ةهج ىف
 || هيقفلا كلذ ىورف هيقف سلجم رضح هلا ءاملوالا ضعب نع ىحو هتما ءاسلواو هباحصاو

 هللا ىلص ىبلا ذه لاف اذه كل نها نم هيففلا لاف لطاب اذه ىلولا هل لاقف اشدح

 | ركدامدعب ىطوسلا لاق ثيدحلا اذه لقا ل ينا لوب ثاسأر ىلع فقاو ملسو هنلع ىلاعت
 | دعنا ةطرشلاةيوبلا ةرجحلا ءاجم فقوامل ىعافرلا دمحا ىديس نا مسماحلا ضعب يفو

 0 نينيلاث ىهو ىنع ضرالا ليم  اهلسرا تنك ىحور دملا ةلاح ىف

 قفش اهب ىلظحم 3 كني ددماف ترضح دق حابشالا ةبون هذهو

 ةياكملا هذه ىور نم ضع دازولاقأهلقفربقلا نم هضرنشلا دملا تجرخسف

 )هبال كلذو هحورو هدسجحم ةضرمتلا هباذ ةيؤر عشتمت الو رضح نم لك اهارو

 |نذاو اوضيقام دعب مهحاورا مبلا تدر ءامحا ءاسلالا راسو ماسو هيلع هللا ىلص |

 ف ًازجىتييلا فلا دقو ٠ ىلفسلاو ىولعلا توككملا ىف فرصتلاو زوبقلا نم جورخلا يف مه

 | داتسالا لاقو ٠ ءادهشلاك مب ر دنع ءامحا ءاسنالا ةوبلا لثالد يف لاقو هامسالا ةامح

 | نا ىلع اسا_محا نم نوققحلا نوملكتملا ىدادغلا رهاط نب ىهاقلا دمع روصنم وبا

 || مهتم ةاصحا ىصاعمب نزحمو هتما ةعاطب رسي هنأو هنافو دعب يبس سو هيلع هللا ىلص انين

 مم ضرالا لك الو نول ال ءاالا لقو هنا نم هيلع لي نم ةالم هنا ناو |
 ءاهسلا ىف ءار هنا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبل ربخاو هنا ز ىف ىسوم تام دقو ائبش ||

 ميسو هيلعلاعت هللا ىلص انبن انلق لصالا اذه انل حص اذاو مهاراو مدا ىأرو ةعبارلا
 هقعصلا ثيدح ىف ةركذ كاف ىطرقلا لاقو ها هنو ىلع وهو هنافو دعب اح راص دق



 ا مز
 ىلع لدي و لاح ىلا لاح نم لاقتسا وه اناو ضحم مدعي سل توملا هحش نعال

 ةفص ءذهو نيرشّتس نيحرف نوقزري ءايحأ مجومو مهلتق دسعب ءادبشلا نأ كلذ
 ناحمص دقو للواو كلذ قحا ءاسنأالاف ءادبغلا ىف اذه ناك اذاو ايدل ْى ءامحالا

 | ءارسالا ةليل ءابينالاب عمتجا ملسو هيلع هللا ىلص هناو ءايننالا واسجا لك أن ال ضرالا
 و هملع هللا لص ربخاو هربق ىف ىلصي امئاق ىسوم ىأرو ءامسلا فو سدقملا تب ىف

 | توم ناب عطقلا هتلمج نم لصحم امم كلذ ريغ ىلا هيلع لسي نم لكى عمالسسلا دري هنأ
 ١ كاذكو ءامحا ندوجوم اوناكناو مهكردنال ثيحم انعاوسغ نا ىلا عجار وهاما ءاسنالا

 |١ ها ةماركب ىلاعت هللا هصخ نم الا دحا مهاربالو ءامحا نودوجوم مهناف ةكتالملا يفةامحلا |

 || ىلاعت لا ىلص تلا نا سنا نع ءاييمالا ةايح باتك ىف ىتببللاو هدنسم ين ىلعي وبا جرخاو |
 للا لص ىبثا نا سنا نع ىتبيلا جرخاو نولصي مهروبق يف ءايحا هأيبثالا لاقملسو هيلع
 أ ىدب نيب نولصي ميلكلو ةليل نيعبرا دعب نوكرتي ال ءايبنالا نا لاق سو هيلعلاعت
 أ دعس نع انث خش لاقلاق مماحلا ىف ىرونلا نامفس ىورو روصلا ىف خشفتس ىتح ىلاعت هللا
 اذه ىلمف قتيلا لاق عفرب ىتح ةلمل نيعب را نم رثكأ هربق ىف ىن ثكم ام لاق بيسملا نبا
 | نعهفلصم ىف قازرلا دبعىورو.ىلاعت هللا ىهزاي ثيح نونوكي ءامحالا راسك نوريصي
 | نوعب را نم رثكأ ضرالا يف ين ثكم ام لاق بيسملا نب دمعس نع مادقملا يبا نع ىروتلا
 | فران ىف نابح نبا جرخاو ٠ طاص خيش يفوكلا زمرع نب تباث وه مادا باو ًاموي
 ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاق لاق سنا نع ةيلخلا ىق ميعت وباو ريكلا ىف يتاربطلاو |
 ىف ىغارلا مث ةيبارللا ىف نيمرملا ماما لاقو ءاحابص نيعبرا الا هربق ىف مش وتوم نت نم

 دعب ىربق ىف ىنكرتيإ نأ نم ينر ىلع مركأ انا لاق ملسو هيلعهّللا ىبص ىنلا نا :رر حرستا ظ
 ]| ضعب يف ىلحلا يتوغازلا نب نسحلا وبا ركذو نيموب نم زكا نيمرحلا ماما داز ثالث |

 ظ نب ندلا ردي مامالا لاقو موب فصن نم رثكا ءربق يف ابن كتي ال هللا نا ثيدح هفيلاصن

 كلذ ىلع لد دقو خزربلا ىف هنوم دعب لس وهملعهللا لصهءاح يف لضف هنرك ذن يف يحاصلا

 81 لي ىف اوُق نلت الو ىلامتهلوق نأ رقلا نمو مه ذاعاو خياشملا حيرصت
 دمب خزربلا ىف ةامحلا مو ةلاملا هذسهف نوقز'رب مهر دنع ءاحآ لب اومأ
 مل نكحن مل نع لضناو ىلعا محلاحو ءاديشلا نم ىتوملا داحأل ةةصاح تولملا
 ىنلا ةسبتارم نم ىلعا ةمالا نم دحا ةبئار نوكت الو خزربلا ىقايسال ةيئرلل هذاسح
 اوقحتسا امئاف اضباو هتعسو هتك تي ةيسرلا هذه ممل تاصح امتا لب ملسو هيلع هلا لص

 نرادلا ةداسس



 ظ ©«

 فاهو ٠ ءوجولا م ىلع ملسو هسيلع هللا للص بنل ةلصاح ةدابشلاو ةدابلاب ةبرلا هذه
 مل وهو رمحالا بيثكلا دسنع يب ىرسا ةليل ىس وم ىلع تررم مالسلاو ةالصلا هيله

 امئاق ناكهناو ةاللسلاب هسضصو هنآف ىس ومل ةايحلا تابلا ىف حي اذهو هربق ىف ي

 ]| ادحا نافريبقلاب هصيصخت ىتو دمنملا هب فصوب امئاو حورلا هب فضوت ال اذه لثمو

 | ىل نيمؤملاو ءادبشلا حاوراو داسجالا عم ربقلا ىف ةنوجسم ءاسيمالا حاورا لقب

 1 ةئيدملاو ةكم نيب ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر عم ان رس سابع نبا ثيدح ىقو ةنلإ

 1 اعضاو ىس وم ىلا رظنا يف اك لاقف قرزاآلا ىداواقف اذه داو ىا لاقف داوب انررف

 لعاضأ ىتح ان رس م ىداولا اذه رام ةيبلتلاب ىلا#ت هللا ىلا راؤج هل هسذا ىف هصصأ

.ىداولا اة رام فوص ةسج هملع هارمح هقان ىلع سنوب ىلا رظنا ينأكلاقف ةم؟ ظ
 

 (| راد تلو ىرخالا ىف مهو تاوما مهو مهّسلتو مهجح ركذ فيك انه لئس و ءايلم :

 || اوبرقشو اولصيو ا وجحم نا همس الف نوق زرب مهر دنع ءاسحا ءادهشلا ناب بمجاف لمع
 ]| لمعاا راد ىف ىلا ايندلا هده ىف مهناف ىرخالا ىناوناك ناو مهلاو اوعاطتساامن

 ]| ىضاقلا ظفل اذه لمعلا عطقنا ءازجلا راد ىع ىتلا ىرخالا ابهقعاو تسنف اذا ىتح

 3 مهداسجاب نوححم مهما لو ضامع ىضاقلا ناك اذاف هنع ىلامت هللا ىضر ضاعإلا

 || لص هريقل ملاسو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا ةقرافم ركتتسي فيكف مهروبق نوقراغوأإ

 ]| هحورو هدسجم يح ملِسو هيلع هللا ىلص ىلا نا ثيداحالاو لوقنلا هذه عومجم نمل

 ]] ايلع ناكىتلا هشثيبب وهو توكلملا ىف ضرالا راطقا ىفءاسشش ثحريسيو فرصتم هناوأأ

 | منوكح عم ةكنالملا تيمت 6 راصبالا نع بضم هناو ءىث هنم لدي ل هنافو لذ ظ

 ]| هسه ىلع ءار هتوور هماركا دارا نم باحملا مفر هلئأ دارااذاف مهداسجأاب ءاسحأ

 | يلم ويسلا مالكى جتا لالا ةيؤرب صيصختلا ىلا ىعاد الو كلذ نم عنام ال اهلع وه ىلا ظ

 ]| بهاوملا ىف ينالطسقلا مامالا لاقو © هسنع هلقن نم هتلقن دقو كلحلا روش باتكىف

 || هلاسرىف روصنم يبا نبا خبشلا لاق هريغو يل ويسلا مالكىف هرثكا مدت ليوط مالكده ||

 || ينال لاقف سو هيلع هلا لص ىلا ىلع ةرم لخد ينالطسقلا ساسلا با عخبشلا نا لاو
 | انحش روزا تنك لاق دوعسلا يبا خيشلا نعو دمحا اب كدِس هللا ذخا ملسو هيلع هلا لص

 ]| ىتا الا خيش ىل نكي ملىلع حتفو تلغتشاو تعطقنا املف رصم ءاحلص نم هريغوىباصلا ابا

 7! تلح رارحلا ىنعلا وبا خمشلا لاقو ةالص لكس قع هفحاصإ ناك هان لسو هيلع هللا لس

 1| يحال بتكو لاق ةيالولاب ءاسل والا ريشانم' بنكي هتدجوف سو هبلع هلا ىلص ىتلا ىلعأ]



 | راه نوكت نا ديرتا لاق ياكىل بتكن ام هللا ل وسراي تلقفاروشنم مهعم دم ظ
 2 دمب يهاوملا ىف لاق م اذه ريغ اماقم هل نإ هنع مهفو ًانق رط ىنعي ةيسلدبا ةفل هذهو |

 | هللا ىلص ىنلل افو ىلع ىديس هيؤرو لالضلا نم دقن هءاتك ىف ىلازغلا ةرابع لقت
 خسشلا نع نأملا فئاطل ىف هللا ءاطع نب نيدلا جان خسشلا ءاكحام امأو ةظقن ٍلسو هيلع
 ١ عباس ةمجلا ةلمل يف ناوربقلاب ىلذاشلا نسما يبا نيشلا عم ناك هنا ىسرملا ساملا يبا

 هللا ىلص هللا لوسر تبارو لاق نا ىلا ةياكجلا عماجلا ىلا همم يهدف ٌناصمر ىف نرشع

 هرخآ ىلا سغئلكيف هللا دهب ظحم سندلا نم كبايث رهط ىلعاي لوشن وهو لسو هيلع
 ىلع أرفا تنكح ينالطسقلا ندلا بطق خشلا لوق كلفكو امانم نوكي نا لمتحيف
 ةولخ تقو ىف اموب هم ةطرشلا ةئمدملاب ىطرقلا فسوب نبرمع نب دسم هللا دبع يبا

 تبهذف لاق يلع باعو بدالا اذه كبدا نمىملاقو يلا جرخف نسلا ثيدح ذئموب اناوأل
 0 انيف لسو هيلع هلا ىلص ىباربق د تدمقف دجسملا تاخدف رطاخلا ركتمناو
 آ| ءدربالعبفش كلف ءاح دقف مق لاقو'ينءاح دق خئبشلاب اذاف لاما كلن ىلع سلابع
 || لاق هنا ينالككلا رداقلا دع خسشلا نع قراعملا فراوع يق ىوروربسلا هاكحام هوحنو

 يقينا رعشلا مامالا لاقو ها جوزت ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق ىتح تجوزتام ظ

 ريسلا ءادسا دسل حصي ال ل و هللا همح بص أ وخلا ىلعى دس ناك ى ركلا نئملاههاتك ةمدقم |

 لكو ىلامت هللا الا بوبحت هل نوكي الو نيرادلا معن ىف دهزب ىتح نيذراعلا قيرط ىف
 هللا لص هللا ل وسر نع ىو يثملامهاربا ىدس نع هدف ين رط تذخا لوَش ناكو ٠.هحرو

 مالسلاو ةالصلا هملع ليلخلا مهاربا انا نع هذه يس رط تنذخا لوّش ةرانو سو هيلع ؤ

 مالسلا هيلع مهاربا ةلم عسبتس نأ رما دق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نال ةافانم الو
 ىلص دممحل ةلاصالاب ىف مالسلا هيلع مهاربا قالخا تناك ناو قالخالا نسلم يق
 هللا ىلص هللا لوسر نع ءانلو الا ذخا ةروصو ٠ مهلكءابدنالا يت هنال ملسو هيلع هللا

 || نم ةهفانسو ةظقي ملسو يلع هلا لص هلا لونسرب عمتجت مهحور نا ملسو هيلع
 عامجاك سو هلع هللا ىلص هب مهعايجا سيلف مهماسجا ثيح نمال مسهحاورا ثيح
 رهقف'ماقم لمكي ال لو هللا همحر ىنرملا سابعلل وبا ىدبس ناكو« مهقاف ةباحصلا |

 ] ذيملتلا عجارب اكهروما يف همحاربو سو هيلع هيلا ىلص هللا لوسر+ عمت راص نأ الا

 ' هللا كوسر نذاّتسا رصمب هما رم امن يرملل ادمحت ىدس نا شلي كاقو . هنت

 للبت كلو ناكأ ىردا الف هللا ىلع لكوتو رم هل كاف ةطساوب سو هيلع للا سأل
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 وه اذهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ءامح ةطساولاب نذأتعا والامكل'

  لوَش هللا هرحر نوثرعلا توقاب ىديس ناكو ءلامكلاب اروبشم ناك هناف هماسقمب قلل

 ظ ةيفيكن ع رلأساف مملاو بدالا لسو بلع هللا ىلس للا لوسر نع ذخأي هنأ ىعدا نم

 ظ كاذ نم ىل لو الئاق تعمسو برغملاو قرسشمملا الم رون تير لاق ناف هل عقوام ظ

 | يلو سرو ىبب هب هرم أي امل عمسا تاهجلا نم ةسهجم صتخم ال ىنطابو ىرهاظ يف رونا
 ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نع ذخالا ماقم نا ملمف ها باذك رتفم وهف الاو ءوقدصف

 هللا همحر وص رملا املع ىدابس تعمس دقو ءدحا لك هلا ال زب نع ماسقم هطساو الب -

 انثام ةطساو الب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ذخالا ماقم نييو ريقفلا نيب لوَش ظ

 ةنام اهاهماو اماقم نوهستو ةعستو ةثامعستو ماقم فلا نوميراو ةعسو ماقم فلا

 روكذملا ذخالا هل حصي الاهلك تاماقملا هذه عطش مل نف ماقم فلا اهسصاخو ماقم فلا إ]
 الاانل خش ال ةسم امدلا يق نحم لوَش هللا همحر ىلوبتم لا مهاربا ىدسس ناكصو

 مجحرلا دبع خيشلاو نيدم وبا خيشلاو هسفن ىنعي ىديعملا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر |!
 ظ مهلع هللا يضر ىلذاشلا نسحلا وبا يسشلاو راشصلا يبا نب دوعسلا وبا خسشلاو ىوانقلا |

 ادحا ن ألا رصم ىف ملعا:ال ىنا ىخا ا ملعاو اذه دعب ينارعشلا مامالا لاق . نيعجحا

 ىم ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا هقرط ىف ادنس برقا نيرهالفلا ءارقفلا نم
 | صاوخلا ىلع ىدابس طقف نالجر اههف ملسو هيلع نأ ىلص هللا لوسر نييو ىنِس ناف |

 اهبلع ةذوخألا باتكلا اذه يف ةروكذملا لمكلا قالخا عمل ىلوينملا مهاربا ىديسو

 ساوملا يلع ىدمس ينربخأ 5 ةراشا وا احم رصن لس و هيلع هللأ ىلص نال وسر نعةذوخام ظ

 راص ىتح تمي ملاملع ىديس نا يدنحالا لغقلا وبا خشلا يتريخاو ىلامت هللا همحر

 هللا ىلص هللا ل وسر نيبو ىنسف ةطساو الب ماسوه بلع هللا ىلص هللا لوسر نع ذخأت

 تحلاص يناف ةطاصملاب يدنس هيشرمالا اذهو دحاو لجر هجولا اذه نم لسو هيلع

 نجلا ضعب حتاص وهو ةكمب يواسلا فيرشلا مفلص وهو يناوربقلا معاربا شيشتلا
 | لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نيبو ىف ملسو هيلع هللا لص هللالوسر مهخلاص نذلا

 1 هب ىلامتو كرام هللا عئا متو اهم سماخلا بايلا يف هلع هللا ىضر لاق مث» لاحر ةئالث

 هربق نيب و ىنِس ةسفاسملا ىو ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ىبرق ةدش ىلع]

 هملكاو رصع سلاج اناو هثروصقم ىلع ىدي عضا اعر ىتخ تاقوالا زثكأ ىف فيرشلا

 0 .ركأ اىيرف كلذ دهشي | نمو ةوذ لا كلردل مالا اذهو بل نانالا مكي ا



 ] دفق
 ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسع دمسلا مالك قو مسحلل عبات بلقلا نا هيلقل عبات ناسنالاو

 أ ىأ © ءامسلا ين مكب ولف نكت ءاهسلا يف مكلل ومآ اولمجاف هلام نوكي ثيح ناسنالا بلق
 أ ىسرملا ساملا وبا عشبشلا يدمس ناكو © كانه اهباون اورتو ءاهسا ىلا دعصت ابي اوق دصت
 هللا لص هللا لوس روا نبع ةفرط سودرفلا ةنج نع تبحح وأ لوس هنع ىلاعت. هللا ىضر

 ةلمح نم ىسفت تددع ام ةدصحاو ةلس ةفرعب فوقولا ىنتاف وا نيب ةفرط سو هيلع 9
 مهللع ركششالو كلذ لثم نم هت وعدنام ءارقفلل ىخااي لسف ىنارعشلا لاق « ها لاحرلا |

 .لوصولا مرح مهتاماقم نماثيش ركتأ نم لكنا ىلع اوعمجا داقق هعنمب ةعب رشا تح رصام الا
 | ىركلا نازيملا هءاتك ةمدقم يف هنعب هللا ىضر لاقو © نيملاملا بر هللدرلا و كلذ مهفاف هيلا
 الا لاوقا نم لوق جورخ حصٍال لوقت ىلاصت هلا هنحر صاوحلا ىلع ىدمس ناك |
 نع مهجورخ حصي فيكو ةبطاق فنثكلا لها دنع دبا ةعيرشلا نع نيدهتجملا 8
 فدكلاعمو ةباحصلا لاوقاو ةسلاَوبادكلا نم محلاوقا داوم ىلع مهعالطا حم ةعرشلا ظ

 نع نم مهلا ؤسو سو هيلع فا لص لا لوسر جوزب مهدحا حوو اجا عمو حيحضلا
 ةهفاشمو ةلئق ال ما هللا لوسراي كلوق نم اذه له ةلدالا نم هيف اوفقوت ءىث لك ||
 هىش لكن ع سو هيلعّللا لس هنول اسي اوناكك لذكو فنشكلا لعا ني ةفورعملا طورعلاب ||

 لوسرأي نول وق و هب ىلاعت هلا اونيديومهتك يف هونودي نا لبقةنملاو باتكلانم هومهف
 هنت رث لهف اذك يئالفلا ثيدحلا ين كلوق نم اذكانسهفو اذك هيأ نم اذك انمهف دق هللا
 نيدهتجلا ةمالا فشك نم ءانركذ ايف فقوت نمو هيراشاو هلوق ىضتقمب نولصوال ما
 ةلح نم اذه هل الق حاورألا ثمح نم سو هسيلع هلا ىلص هللا لوميرب مهعامجا نموا

 ىلو ضرالا هجو ىعامف ءاملوا نودهتجلا ةمئالا نكت مل ناو نعقس ءاملو الا تاما َر
 نيقس ماقملا يف نيدهتجلا مالا نود مه نيذلا ايل والا نم ريك نع رهتشا دواس ||
 ىلع مهرصع لأ مهفدصيو اريدك سو هيلع هللا لص هللا لوسرب نوممتجي اوناك مهلا ]|

 | دوعسلاىلا ىديسوىبرفملا نيدمويفا خيشلاىديسوىواتقلامحرلادبع خيشلاىديسك كلذ[
 ]| لذاعلا نسحلا نا خيتلا ىديسو قوسدلا ميعفربا خببتلا يدمسو رئاسعملا ين نإ
 مشل يدامسو ىلوبحلا.ميهاربا خيشلا ىقسيسو ىسرملا ساصلا ىنا خيعلا ىديسو
 | ىف مهاتركذ ةعا جو ىريحبلا ىواوزلا دمحا خيشلا ىداسسو ىط وسلا نال لالجال

 ١ حر ىابتإ ناظلسلا دنع ةعافش يف هلآاس صخشل ةلسارم ىلذاشلا رداقتادبع خنمشتناا ١ | وه ومباححا دحادنعىطويسلانيدلا الج خيشلاطخم ةقرو تي أو .هايلوالاتاقبط باتك



#0 

 |اذه ىتقو ىلا لسو هسيلع هللا ىلص للا لوسرب تعمتجا دق ىنتا ىخااي لعا ىلاعت أ
 ىنع سو هيلع هللا ىلص هباجتحا نم قوخ الواو ةيفاشمو فَ ةرم نيعبسو اسمح

 مادخل نم لجر ناو ناطلسلا دنع كبف تعفشو ةعلقلا تعلطل ةالولل ىلوخد ببسب :

 نم نوثدحلا اهفعض ىتلا ثيداحالا حمحصت ىف هبلا جاتحأو لسو هيلع هللا لص هثيدح ١
 || خمشلا ديؤيو لاق ها ىخااي تنا كامن نم حجرا كلذ عفن نا كشالو مهشرط 8
 هسلع هللا ىلص هللا لوسرل حداملا نيز نب دم ىدسس نع ربشاام كلذ'يث نبدلالالج ©

 لخاد نم هملكج حاملو ةبفاشمو ةلغَش ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرب ناك هنأ سو ١
 اح دنعهل عفشي نا ةيوارحنلا نم صخحش هسنم بلط ىتح هماقم اذه لزي موربقلا 8

 هللا لوسر نم ٍيلطس لزب مف هيورلا هنع تمطشاف هطاس ىلع هسلجا هملع لحد املقدلبلا [!

 بؤر بلطت لاق دسب نم هل ارتق ًارعش هل أرق ىنح ةيؤرلا ملسو هيلع هللا ىلص 8
 | ىتح كلذ دمب اردنا انغلس للف كلذ ىلا كل لببسال ةملظلا طاسب ىلع كسولج عم
 ' مس رملا ساملا يبا شمشلا هذيملتو ىلزاتلا نسحلا يبا خمشلا نعانغلب هقو تام

 ١ ةفرط لسو هيلع هللا لصالا لوسر ةيؤر اسنع تبجتحا ول نولوقت اوناكمبلا امديتو |
 نودهتجلا ةمئالاف ءالوالا داحا لوق اذه ناكاذاف نيملسملا ةامح نم انسفنا انددعام نبع
 : راونالا حقاول هانكة طخ يف هنع هللا ىضر لاقو « نازمملا ةرابع تينا ماقملا اذبي ىلوا

 هلل اىلص هلا لوسر نا ىخلاإب لعا ىربكلا دوبصلا وهو ةيدمحلا دوبصلا ناسب ىف ةيسدقلا
  مجارت ىف لوط نا ان غاس اهلكةباحالا ةمال ىترقحلا خيشلا وه ناك امل مسو هيلع 8
 رشعم ىنعا ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر نم ماعلا دبسلا انيلع ذخا الكب اتكلا دوبع ظ

 وا ىبن وا رماي ةباحصلا يطاخ اذا ملسو هلع هللا ىلص هناف ةيدمحما ةمالا عبمج

 قيقحلا خيشلا وهف ةمايقلا موب ىلا هتما عيمج ىلع كلذمكح بحسنا بيعرت وا بيرت
 هلع هللا ىلصهب عمتجم ءايلوالا نم راص نم لثم ةطساو الب وا خايشالا ةطساوب انل ]1

 نم ةعا_رج ىلاعت هللا دمحم تكردا دقو موقلا دنع هفورعملا طورشلاب هلعقللا ِق ملسو ظ

 نانع نب دمج خيشللاو لدعلا دمحم خخبتلاو صاوحلا ىلع ىديسك ماقملا اذه لعا أ
 يف هنع ىضر لاق مث نيصخا منع هللا ىضر ييارضاو ىطويسلا نيدلا لالج خيشلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ماعلا دبملا انيلع ذنبا زوكذملا باتكلا نم ىناثلا دبسلا |
 ا" كيذا فرمن مناف ؟دئاقعو انلامقاو انثاوقا عج يق ةيدمحلا ةنسلا عبتت نا ملسو |

 ىح ه لمعلا نع انفقون سايقلا وا عامجالا وإ هنسلاو باتكلا نم اللد سما ظ



 *« و
 هلع قا ىلس للا لوسر انذاتسا ءهاملعلا صعب هنسحتسا دق رمالا كلذ ناك ناف رظس ظ

 ةربطملا هةميرشلا ين عادسالا فوخ هلك كلذو ملاعلا كلذ عم ابدا هاللعخ من هنف سو

 ىنس هنآ مهصعب لوق ىب ٍلسو هيلع هللا ىلص هترواسش دقو نيلضملا ةمئالا ةلم نم نوكنقا

 هيلع هللا ىلص لاقف وبسي الو مانبال نم ناحبس وبسلا دوجس يت ىلصملا لوس ناإإ
 نوكحي للسو هلع هللا ىلص هلالوسرا ناذلتسالا نا ىنخنال مث نسح وه ملسو :

 هللا لص هن عامجالا لها نم ناك ناف لعفلا هندارا لاح دصلا هيف ىذلا ماقملا بسحت

 ظ هذأتساالاو كلذك هنذأسا فيشكلا لهل ماقم وها ةبفاشصو هظش ملسو هلل هلع |

 لاق مه دلرتلا وا لعفلا ناس حسا س هلق ىف ىلاعت هللا هندحمام رظتناو يلقلاب |

 سم كربطت ىلعو راغلاو ادصلا نم كيلق ة| رمءالج ىلعىنااب لمعاف دبسعلا اذه سقنيف ||
 || واىلامت هللا ةرصح لوحد نم كلعنمت ةدسحاو ةاصح كايف ىترنال ىتح لئاذرلا رئاس

 ملسو هيلع هللا ىلص هيلعمالسلاوةالصلا نم ترثكاناف سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ةرضح ظ

 ينوشلا ندلارو حبشلا هق رط ىعو ملسو هيلع هللا ىلص هب دهاشم م اقم ىلا لضتامرق ْ

 لا الف نعلا خعاشم سم هعامجو ىوالزمملا دواد نب دما خمشلاو ىواوزلا دمحاخيشلاو : ظ

 ريصن و بونذلا لكن م رهط ىتحابسم رثكيو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لصي مهدحا |
 ) ىلا وهف عامجالا اذههل لصح ل سو ههفاشم وءاش تقوياهظش لسو هيلع هللا لصدب عمتجم

 هل لصججيل بولطملا راثكآلا ملسو هلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع مدستلا و ةالصلا نم ركيلن الا
 ملسو هيلع هللا لص ىلا عامجالا هل لصحم  هءاىواوزلا روحا خمشلا ريخاو ماقملا اره

 ةليلو مون لك ىلصي ةلماك ةنس ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ىلع بظاو ىتح ةظف]
 | ىبلا ىلع ةالصلا ىلع يلظاو هنا يتوشلا نيدلارون خمشلا ينربخا اذكو ةرم فلا نيس

 / ىداس ثعمسو © ةءالاص فلا نيثالث موب لك ىلصي ةئس ازكو اذك ملسو هيلع هللا ىلص ظ

 ظ ها لوس رب عمتجم ريصي تح نافرعلا ماقم ى دبع لمكي اللوق هللا همحر صاوخلا الع ْ

 هللا ىلصىنلاب عمتجم ناكها انغلب نممو صاوخخلا ىنمي لاقءاش تقو ”ىاملسو هيلعاللا ىلص

 محراادع خمشلاو ةعاّللا خمش ندم وبا خسشلا فلسلا نم ةهفاشمو ةظف# ملسو هم هيلع

 يسرملا ساملا وبأ خمشلاو ىلذاشلا سحلا وبا خيبلاو يلوزلا ىموم خشلاو ىواسقا
 نذلا لالج حيمشلاو ىلوبملا ميييحاربا ىديسو زابشملا ا يبا نب دوعتلا وبا خمشلاو

 نيعبسو اغيل ةظقف هب تعمتجاو ملسو هلع هللا لص ىتلا تيأر لوش ناك يلوبسلا |

 هلاوحا قد ممتن ناك هنال هن هعايسا ىصحبن الف يلوبللا مهارا ىدس امو 5 ةرم



 «.و
 . | سابا وبا خيشلا ناكو ٠ للسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الا خيش يإ سيل لوقبو اهلك
 : ىشن تددعام ةعاس لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنع بحتحا ول لوَش يسرمل

 دق وادج ريزع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةسلاجت ماقم نا لعاو نينم ملا ةلمح نم
 ماقم ىلا تلصو دق ىدمساي لاقف رضاح اناو ىئصرملا ىلع ىداسس ىلا صخعش ءاخ

 | نيب ىدلواي لاقف تش تقو ىا ةظقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرا ترص
 : ىدلواي انل ملكت اندارمو ماقم فلا نوعبراو هعسو ماقف فلا انام ماقملا اده نيبو دعلا

 نم ىده هللاو كلذ ٍلعاف حضتفاو لو امىعدملا كلذ ىرداف اهم تاماقم ةرسشع ىلع

 ليوطت دهع ىف روكذملا باتكلا يف هسنع هللا ىضر لاقو © ميقتسم طارص ىلا ءاعي

 || ىديس عم اوجح رصعلا ءايلوا نا نانع نب دق ىدبس ىنربخا دجسملا ىف سولملا

 ]| هلاولاقق اهارقورصم نماملو رشع ةسخ اوناكو هناكرب هللا انعفت ىرمغلا ساصلا ىلا

 1 هسدملا واةكم بدا ىلع مكم ردق نم لاقف ةنسدملا وا ةكم ين رواج كروتسد ىدسأب

 || ىلاعت هللا ةرضح لها تافص ىلع نوكي نأ لاقف ةكم با امو هل اولاقف رواحلف ||

 1 هناقا ةدم للا ههركي هىش طق هنريرس قرطي الو ةكئالملاو ءالوالاو ءاسنالا نم

 ظ ديزيو ةكم بداكوه لاقف ةئيدملا بدا امو هل اولاقف هلا ههركبام لمف اذا فكك اب

 رغصي هنأ ىتح هلاوحا عسي يث لسو هملع هللا ىلص هللا لوسو ةنس فلاخ ال هنأ ابلع

 | هب تحرص ام الا اسرد ةئسدملا يهدد نبب تلي الو هدب لخو ءىث لكب قدصتس و هتمامع

 هريغل نوكجحي نإ ملسو هملع هللا ىلص همم ايدا ىانقوا ىأر همفام نود هعيرشلا

 ]| ملسو هيلع هللا ىلص هرواشيلف ءاقصلا لها نم ناك ناف هنرواشمت الآ هنرضح يف م ؛

 عمسي نا طرمشب لس هيلعهّللا ىلص هب راشا ام لمضو ساق وا ىأرابف ةلأسم لكيف

 | هو يثرعلا ني نيدلا بح خيعلا هيلع ناكأ# ةلظت احرص مللسو هيلع هلا بص هظفل
 8 تنخافاهفعضب ظافملا ضمنلاق ثيداحا ةدع - هملع هللا ىلص هم تحدق ولا هللا

 هعرش نم يدنع كاذ راصو هلاق ايف كلش ىدنع قبس مو اهف سو هيلع هلا ىلص هلو

 اشام مهلك خباشملا لاقق مهدعاوق ىلع ءانم ءاملعلا هلع ىنعطي مل ناو هب لمعا حمحصلا

 ) مهلمح نم ناكو ساملا يلا ىدبس عم ةنسلا كلت مهلك اوعجرو هتلق ام ىلع رد دحا

 ظ ىلع خيشلاو ىديدحلا ركب وبا دم ىدسو لدعلا د#4“ ىديسو دواد ندم ىديس

 عماج ماما نيدلا نيمأ خيشلا ىخيش يتربخاو ىطوطشدلا رواقلا دبع خمشلاو لاملا نا

 امناو يثدملا مرحلا لخدب ل ىطوطشدلا ردافلا دنع ىديس نا مهعم احاح نظكو ىرمنلا|
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 اوهو هوامحو اولحر ىتح ةرايزلل جلا لخد نيح نم مالسلا باب ةع ىلع هدخ ولا
 دهع ىف هنع هللا ىضر لاق م © هنع هللا ىضر ىلع راسا هلحرم يالا قافا ا قرغتسم
 رم يل لاقو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ملسنلاو ةالاصلا نم راثكأالا ىلطأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا نم رثكت نا انتفرط ىواوزلا دما خيشلا ىنعي

 ثيداحالا نعو انمد روما نع هلاستو ةياحصلا لثم هحصنو هظّهانسل اج ريصي ىتحإ
 كلد الا عقب م اموابيو ٍلسو هيلع هللا ىلص هلوقب لمعنو اندنع ظاسفحلا اهفعض ىلا

 دهعلاده ىق لاق م. ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلل نرثكملا نم انسلف

 ىلا جانحت ةيحررتلا لسو هلع هللا ىلص ىلا ةسم نا دوهعلا لئاوا اسنمدق دقو |

 ةلدس ةريرس هل ناك نم ناو ِلسو هيلع هللا ىلص هتسلاجن دسلا حلصإ ىتح ميظع ءافصأأ

 ىلص هللا وسر عم ةبحص هل حلصي ال ةرخآلاو ايندلا يف اهروهظ نم يحتسي
 ةوالت كلذ لاثمو نيقفانملا ةبحص عقنم ملا نيلقتلا ةدابع ىلع ناك ولو ٍلسو هيلع هللا

 ىروهجالا ىلع خيشلا ةمالعلا لاقو ها هماكحاب مهئاعا مدعل اهب نوعفتس ال نارقلل رافكلا |
 جارعملاوءارسالا ىلع مالكلا ىف جاسهولا رونلاب ىمسملا ريبكلا هجا رعم ةمتاخ يق ىكلاملا
 ”ةعامج ىدا ناو ال ما ةظفن ملسو هملع هللا ىبص ىنلا ىرب ساسلا نم دحا له تللس

 | الما كلذ ىف نوقدصي لهف دحاو نأ يف ٍلسو هيلع هللا ىبص هتيؤر ةدعابتم ةنكما نم
 لهو دحاو نأ يف برغملا ىصقاب نم هارب فيكق قرمثملا ىصقاب صخش هاراذا هنال |

 بر هلل دما هنروص ا تمجاف ةفلتخم تاففص يف دحاو نأ ىف ةددعت صاخشاهار

 | يبرالب ةمقاو سانا نم اهل هللا ءافطصا نمل ةظقن مالسلاو ةالصلا هيلع هس ؤر نيملاعلا

 ظ لملاك ءدنع كلذ ريصن ثيحب مهطلاخ وا نيا صلا ريس ىلع فقنمل مولعم وع ام |
 نال لخدملاو ىمسفا رختح نبا نع مدقتام ضعب ىلاعت هللا همحر لعن نا دعب مث يرورضلا

 | لسو هيلع لص هنم ورمل عق و نمت ةعامج د ملا لاو تيأر دقو لاق ىلع ويسلاو يف رعشلاو جاحلا |
 خمشلا هئمز ىف ةنكلاملا ةقئاطلا خمش ىللاعت هللاب ىفراعلا انخمش مهم كلذ مهم تعمسو ةظغش ١

 يقاصتللا ىلع خسشلاىلاعت هللا, ىراعلاانخسسش مهنمو ٠ سانلا نم عمب كل ذركد دق و ىرف ونا دمج ظ

 ةشب كلذ ىف امهقدص ىلع ةلادلا نارقلاو اريثك كلذ هل مّه ناكو شيشحم روبشملا

 دما خبتتلا ىلاعت للاب ىراعلا هخيشو ىمصلقلا نيدلا رون انسبش مبنمو ٠ عطقلل ةدينم |
 هب قلا نم ينربخاو ةملاصلا تاوعدلاب ىلاعدو ةريدع ارارم هب ثعمتجا دقو ىدمحالا |
 نا لاقو ةلفَش هناقوا بلاغ ىف هارب ناك روكذملا خيسشلا نا ديف امب نيقداصلا هتعامج نم |
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 ةظقب اريثك اس وهلع هللا ىلص هتبؤر ىعدي رخآ صخش نع هلأس هتذمالت نم اصخحش
 لفن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىرت كلنا انل ركذت مل ثنا هل لاقف كلذ ىف خلا هقدصف |

 سانلا نم ةعامج ىعدا اذاو ٠ اذه اهنع ثدحت اذام امئاد سمشلا ىف نوكي ىذلا نا لاقف
 ريا لبا نم مهو دحاو نا ىف ةظش ملسو هملع هللا ىلص هترؤر ةدعابتم ةنكما ىف

 | امكف دوجولا ىف سمشلاك ملسو هلع هللا ىلص هنال كلذ ىف نوق دصي مهناف حالصلاو أ
 هللا لص وه كلذكف دحاو نأ ىف امهريغو برغملاو قرمثملاب ىذلا اهارن سمشلا نا

 هنكل ةيفوصلا نع هل القان انتا نم يفارقلا بابشلا مهم عمج بهذ اذه ىلاو ملسو هيلع |
 وه مانملا ىف كردملا ناكاذا لاقف همالكل نيرصتخلا ضعب كلذ ركذ دقو هقعتو همفثح

 زكا وا ةدناكم يف ةظقب سو هيلع هللا بص ىرب فنك لاقب امج باوللا لصحنف لاثملا

 | دحاولا,. وكي نا لكشملا اماو تكا وا نالانم رثكا وا نيناكم ىف يثرملا ناف دحاو نا ىف
 ىف ىرت سمشلاك ملسو هيلع هللا ىلص هلاب ةيف وصلا باحاو دحاو نام ز ىف نيناكم يف
 ناك تسل ابهلال سانلا عسمج تيٌؤرامتا سمشلا ناب دربو دحاو ناكمب ىهو ةدع. نكاما

 ناك تناكولو اهعيمح نع ةصقترم ىه لب ءاهسلا اهلع اهتعلطا ىتلا ةنكمالا نم روصحم أ
 ىف نم هاربو روصحت ناكمب ىرب ملسو هلع هللاىلص وهو هريغ ىف نماهر مل روصحت |

 اهارو روصحم ناكع سمشلا تناك ولالا سمشلا هيؤر هسؤر ىزاوت الف رخاناكم
 | ةروصحم ةنكما نم رثكأ وا نيناكمب ىرب ٍِلسوهبلعهّللا ىلصدنا لصاحلاو هريش وه نم

 | يف كلذ لثم ىرجم الو هريغ ىف نمت هف نم ةيؤر بجحم ابم وا امهم دحاو لك
 ةيفوصلا دارم نا لاق دق وير وهجالا لاق ىئثكرزلا كلذ يف هعست و ىنعملاب هضغب و ها سمشلا
 | نم سمشلاك سيل ناكناو دحا لك هارب هنا ثيح نم سمشلاك ملسو هيلع هللا ىلصدنا

 || لسو هيلعهللا ىلص هفالخم رخآ ناكمت نم ابو ر بجحم روصحم 'ناكمم تناكاذا اهنا ثيح |
 هل ةماركو ةداعلل اقرخ دحا نع هريغالو هبف وه ىذلا ناكملا هنمؤ ر بجحم ال هناف

 ]| ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىلا عج بهذو . اذه يف سمشلاك سيلف ملسو هيلع هللا ىلص

 نب نيدلا جان ىدمس ىلاعت هللاب فراملا راشا اذه ىلاو سمشلا روك ووجولا الم
 | تججح لاقف هتذمالت ضعب هنع هركذ اسح اهريغو مكحلا بحاص ىردتكسلا هللا ءاطع
 غرف املف هفاوط نم غرف اذا هيلع لسا نا تمزعف خيمشلا تير ىاوطلاب تنك املف

 أ دهاشملا راس يق اذكو كلذ لئم هعم ىل عقوو ةفرع ىف هتبأر م هّرا ملف ىنع باغ هنم

 1| ال اولاقق رفاس له تلقف ريخم يمط هنا ىل ليقف خسشلا نع تلأسو ةرهاقلا ىلا تعجرف
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 ناللف اي لاقف ىل مقو ام هل تركّذو كسأر ىد ساي هل تلقو هلع تملسو هلا تثجف
 لجرلا لاح اذه ناك اذأف هإ باحال رحح نم يططقلا ىعد ولو نوكلا المب ريكلالحرلا
 ىهن ةفلتخم نامنص ىلع دحاو نأ يف هل ةعامح ةيّؤراماو ٠ ىلوا نيلسرملا دمسف ريكلا
 ا راك هو هماقم بسحم دحاو لك ةيؤر ةلا ناف كلذ ىف ةبارغالو ةعقاو لب ةنكمن
 أدج ةلمقص ةرانو ةجوعم ةرائو ةمدقتسم ةراثو ةريكةرانو ةريغص ةران نوكت ضو

 | يف ةريغص ىرتف كلذ بسحب ةآرملا ف فلتخت ةدحاولا ةروصلاو كلذكن وكت ال ةراتو]
 ةمسقتسملا ةارملا فةمسقتسمْوةجوعملاةأ رملاىفةجوعموةريكلا ةا رملايف ةريكوةريغصلاةآرملا |

 هلع هارب مهضعب نأ لاش الو اذه اه ريغ يق اهريغ ىلعو ادج ةايقصلا يف هفص ىلعو )
 هارب مهضعبو اخعمش هارب مهضعب و دحاو نأ يف دوسا ءارب مهضعب و ضي م السللاو ةالصلا ؟

 || الواباش خيشلا الو هسكع الو دوسا ضيسالا ايف ىرب ال ةيسحلا ةارملاو كلذكاباش
 كلذ ىضتقت اهي ةفص مايقل كلذ يف ةيسحلا ةأرملا فلاخم يئارلا ةارم ناب باجيو هكعإ

 ىه لب هجو لكن م ةيسنملا ةارملاكتلملف كلذ دض وا تاعاطلاو نام الا باوث نم

 واوسلاو ضاملاب ىفرملا ةروُص ايف فاتخت ال ةارملا ذا ةلمخلا ف ةيسحلا ةآرملا ةلزنم
 ةروصالو هسكعالو دوسا ضبالا ةروص ةارم يف ىرئالف هيفالخو بيشلاو ظ
 ءاربذ مالسلاو ةالصلا هلع هتبؤر ىف عقاو كلذ نا عم هسكعالو بياش ريغ بياعلا ||

 ىوانق ىفو * ىروهجالا جارعم ةرابع تبثا كلذ والاه ”اسنا ءارب و اساش ناسنا ٠
 هللا لص ىنطصملا ىري نميف لئس سدقملا تبي نيفد ىليلخلا دم خيشلا ةمالملا ذاتسالا |
 هاراذا مكملا امو ةقمقح ةفرمشلا هناذ ىرتو ةراح ىه له امانمو ةظقف ملسو هيلع ظ
 ْ هللا مهمحر ظافملا قشا باحا ٠ فرغملاب ىناثلاو قرسعملاب امهدحاو دحاو نأ ىف نانا ظ

 ىئارلا ىرب له اوفلتخلا نكلو ةراح امانمو ةلظش ملسو هيلع هللا ىص هتبؤر نا ىلاعت |
 يناثلا ىلا يهذو هعامح لوالا ىلا بهذف اركحم الاثم ىر وا هقيقح ةشرشلا هاذ

 رونو ىدهلا جارس ملسو هب هيلع هللأ ىلص هناب لوالا جتحأو نورخاو ىفادلاو ىلازغلا

 سمشلا مرج ينرملاو داعإ نم سمشلاو جارمملا روث ىرب امكف فراعملا سمشو مالظلا |
 ا كدا مزال الق . فيرا ندسبلاو ركل مسجلا كيلذكف هصاوخو هضارعاب ظ

 ا مار  ىتح مناملا يزيل ينارلل بجنملا ىلاعت هللا قرخم لب هم رمفلا واخ الو ةدرمشللا |

 ا امهرحا داو ناكمو داو نا فن ,ا ا ءارب نأ اذه ىلع نكميو هناكم ىف وهو

 1 يئارقلا لاقو اهءارو ام ىراوتال ةفافش يجحلا كلت لمجي وا برغملاب يئاثاو قرسنملا
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 مل ين تقولا كلذ قرخآو قرستملاب هني يف يئارلا هارازا ام عازنلا لح ىلاعت للا همحر أل
 ءامسلا نم هناكم ىف وهف اهمرج اماو اهعاعش تدبلا ىف ىرب اما سمشلا ناف برغملاب هتب

 | لوقلا بجوف هريغ لح ين نآلا كلذ ىفاهنوك لاحّسال قارلا لح اهرصح واو |

 | هيلع هيروص قفاو ءاوس ىلاثملا ملاعلاب ةفوصلا رباكأ نم ةعامح لاق دقو «لاثلاب يناثلاب

 ىف ةعطمملا ينارلا ةروص وهامنا اهفالخ ىلع يئرملا نالال وا ةمقسقحلا مالسلاو ةالصلا

 هأابور لاقف مهضعإ طسونو نين روصلل ةارملاك وه ىذلا مالسلاو ةالصلا هلع هلاثم

 ظ ىلع ءابؤ رو ريبعت يلا جاتحم الاي ؤر ةيقيقحلا هتفصو هتروص ىلع لسو هيلع هللا ىلص

 نمايهف سيلت ال اميمح نيهجولا ىف ةمقيقح ىهو ريصت ىلا جاتحت ايؤر اهريغ
 || ناطيشلا

 ) ىلامت هللا لبق نم روصلا كلت روصت ذا هتفص ريغب ىؤر ناو قح ىع لب مومعلا قاغتإب ]

 | وهف امبتم ءآر نمو برح ةياغ ىف وهف اباش ءآ د نمو لس ةياغ ىف وهف امش هآر نف

 | ههاحو هلاح لاكو يئارلا حالست ىلعالملد ناكه هو هلاح لع هآر نمو هتسب كسمتم

 | دحوملا نا ىتح يئارلا لاح ءوس ىلع الملد ناكلاملا ريتم ءار نمو هنادعا ىلع ءرفظو

 || اماذ تناكناو اهلباق ام لكابيف عبطنس ةلمفصلا ة1رملاكهنالاحسق ءازء دحلملاو انسحهاأ

 وغ لاقو ها ٍلعا ىلامت هللاو هلكاو لاح نسحا ىلع ظ
 ظ غايدلا رب زعلا دبع ىديس هنامز تن

 ىديس همالملا هذسلت هنع هاقلت ىذلا ربربالا باتت س ىناثلا لصفلا ىف هنع هللا ىضر

 | وحميو ىوغو يتددسيو ينهش ىوائربلا هللا دلع ىديس ىبم قب كرابملا نب دمحا
 لاوشو ناضمرو نابعشو بجر ربش ةِبق هدهاشا اف ىلق نم فوحلا

 | ةدعقلا ىذو

 | ثلاثلا مولا ناكاملف فلالاو ةناملا دعب نررسشعو ىدحا ةنس نم ىا ةححلا ىذ رشعو

 | ىوانربلا هللادبع ىديس لاقف سو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس تيأر دسلا موي نم |

 | ىلات هتمحر عم هللا كج تيح مويلاو كيلع قاخا تنك مويلا لبق زيزملا دبع ىديس ا! |
 0 لجو زع هللا كعد وتسأف ىرطاخ نآمطاو ىلق نما اسوهملع هللا لص دوجولا ديس

 ظ ىلا ىل عقو ىذلا حتنفلا ىف يلعماللفلا لوخد نم ىنظفحم نا دصقب ىعم هتماقا تناكو

 | امناو ذئنيح حوتفملا ىلع فاخمال هنال سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةدهاشم ىف حتتفلا ىل عشب نا

 0 م فام

 | فرحا ةعبس ىلع لزنا نآرقلا اذه نا ٍلسو هملع هلا ىلص هلوق ىنمم نع هنع هللا ىضر

 ] لوحفلا نم ةعب را مالكه مق هنأ و مالك نسحاو اديدش افالتخا همف ءاملعلا فلتخا دقف

 | رجح نبا ظناحلاو رسنلا ب انك ىف ىرزحلا نبا مامالاو راصتتالا باتكيف نالقالائضاقلا ]|
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 ناقنالا باتك ىف ىطويسلا ظفايحملاو هنم نآرقلا لئاضف باتكسح ىف ىراخجلا حرمش يف
 لسوهيلعللا ىلص ىلا دارم ٌنْعالا كلأسا ال هنع هللا ىضر انخشل تلقف نآرقلا مولع يف ظ

 دقو هنع هللا ىضر ىل لاق دفلا سم ناكاملف هللا ءاش نا كاسم اد هنع هللا ىضر لاقف
 درع قياحاف تيدا اد هدارم نع ملسو هسيلع هللا ىلص ىلا تلأس لاق ايف قدص
 ظ ءابا ةنالث كلذ يف هنع هللا ىضر خيشلا عم تملكت دقو ملسو هلع هللا ىلص هدارم
 يلق مث ٠ كلديف هنع هللا ىضر هخسيش نم هعمس ام صخلم ركدو

 |هناؤ ام تصتخا لجو زع هللا ىلا ةيذاح ةوق ملسو هملع هللا ىبص هباذ يفنالرورسلا]

 لضفاو تاقولخلا زعا ناك اذلو تاقولخلا راس نيد نم ملسو هلع هللا ىلص ةضرمشلا
 هللا ىلا هبدح ديازت ملسو هيلع هللا ىلص اشيل ماقم ىلا هيلع حوتقملا لصو ادإف نيملاعلا

 هنع هللا ىضر هلأسو سماخلا بابلا يف كراملا نبا لاق مث ٠ عاطقنالا نم نماو لجو زع
 نم هن امم ةظقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ب ور ىعري ىدلا خيشلا نع ءاهقفلا ضمب
 ةئسالا ءاوعو لضت ال هللاب نوفراعلا لاق هظَض ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىرب هنأ ىعدا
 نم بولطملاف !هئايبواه دعب ىعدملا فلكيو اماقم الا ماقم فال ةئالث مط نا وهو

 1 ٠ راثكتسا ريغ ساهم رست ام واراصتخاو زمر ولو انل اهودعت نا هللا اهمارا مكتدامس ظ

 لماح ىف رع لك اق رع نيتسو هتسو هئامالث تاذ نطاب يق ناب هنع هللا ىطر باحاف
 | اصاوح ىنامميف ةلعاشةثيضم قورعلا كل دهاشب ةريصللا وذ فراعلاو ان قلخىتلا ةيصاخلال

 ءىضاقرعردغللوه.« ىضب قرع ءايرللو ب ؛ىضيق رعدسحللو هتبص اختل وعم ق رعس ذكللف ١
 ) نا ىتح قورملا رئاس ىلع ينان ىحازكه وهب ءىضي قرع ربكللو هب ءىضي قرع بحعللو هن |

 أ نونسو تسو ةئامالث همف تقلع رانف ةلزن تاذ لكىأر تاوذلا ىلا رظن اذا فراعلا ظ
 لصاف اهم ةدحاو لك ف صاوخلا ءذه مث هريغ نول هءاشد ال. نول ىلع ةعمش لك ةعمش ١
 تناك جورفلا ىلا تقمضا نافهملا فاضت ام سحب ماسقا اهل اللثم ةوبشلا ةيصاخف ماسقاو 88

 أل اق تن لمالا لوط ىلو امسق تناك لاما ىلاو اسق تناك اسمللا ىلا تفمضا ناوامسق |
 أ ابحاص نا ثمح نمو امسق دعت قملا لون ال اهبحاص نا ثيح نف بذكلا ةيصاخ اذكهو |
 هع اهمطق هناف ميتفلل هلهاو اريخ هدب هللا دارا اذاف اهرساب تاماقملا هذه عطقن ىتح | دملا ىلع حتفب الوامسق دعت هقدصي الو همالكيف كشيو قحلا لو ال هنأ ءريغ يف نظي |



 #0 احط

 آ ىلع ( قددصلاماقم ىلع لصح بذكلا ةيصاخ الم هنع علق اذاف جيردتلا ىلع انعفائثشأ

 وه وا دهزلا مام ىلع لصح لاملا يف ةوبشلا همصاخ هنع عطق اذاو قيدصتلا ماقم

 راد نع يقاحتلا ماقم ىلع لصح لمالا لوط :وبش وا هب وللا ماقم ىلع لصح ىصاعملا

 ّْ ماوملل ةدهاشملا تاماقم ي جردت هنأ ذ ف رملا لمجو هيلع حتف اذا ماذكعو رورغلا

 ايف وه ىلا ضرالا دهاشب اميل واف 7 ةيازتلا مارجالا ةدهاستس يف لو هنقيلح
 م قرخم ناب هساثلا ضرالاو اف وه ىتلا ضرالا نيب ام دهاشب ماب ىهىتلا روحلاا دهاشب ض
 1 ةحاسلا ىلا اذكهو ةلاثلا ىلا اهموخت مث ةيلالا ضرالادح دهاشي مث ةيناثثا ىلا موتا هرظن |

 بيترتلا وحت ىلع اذكه و ىلوالا ءامسلا من ىلوالا ءاهسلا نيبو هب ىذلا وملا دهاش م |

 (روماو ةظفحلاو ةكلالملا © همف يتلا حاورالاو خزربلا دهاعب مث ضرالا يف قباسلا |

 | ةسبوبرلا قوقح نم قح تادهاشملا هنه نم ةدهاشم لكيف دملا ىلعو ةرخآلا |
 ا اروما دضهاشلو قشاوع هبرتمن و مطاوق كلذ ١ يف هل ضرعبو ةيدوعلا تاذا نم بداو ش

 8 لقا ناكل هب هلم رو فصضلا دفا ىلع هلضفو ىلامت هللا قيفون الولف هلاق هلباه

 | نمهملع سعصا املا وهاو ةدهاشملا تاماقمل هعطق مث ىتمعاةامح نم اهب عجرب اهناحرد

 ل دسب الا*ب رعشب الطلاب صاوحلا تاماقم هدطق نال سوفتا صاوح تاماقم هعلق
 ا اداف متفلا دعب هض وم ما هبال هارب و هناي ىرهاظ ةدهاشملا تاماقمل هعطقو حفلا

]| ةيور هلاحبس هللا هقزر اهدي ءاقش ال ىتلا ةمحرلا هللا همح رو هاريصب رون مو هرطن افض
 

ا ىكزاو ةالصلا لضفا هلع ئرخآلاو نيلوالا دس
 | هدهاشيو انابع ءاريف ملسل

يش يلق ىلع رطخ الو تعمس نذا الو تآر نيع ال ام ىلاعت هلا هدعو ةظف
 1 دئنُش ر

اعسلا هل اًينهف رورمسلاو ءانمل ماقم ىلع لصحم
 | صاوحخلا ىف قباسلا ددعلا تربتعا اذاف ةد

 8 فون كلذ تدحو ةشاسلا تادهاشملا نم دجوت ىلا تاماقملا عم ابق ةلخادلا ماقالاو

 ظ دقف هنمأ ىلع ةرهطللا هلئاهم ىنح ال ملسو هبلع هللا لص ىنلا نا مه ٠اروكذملا ددعلا ىلع

 هيلع هنطاب ينو هناذ ىهالت يف هب ىلاعتو هلرايم هلا هصخام مهنع هللا ىضر هاملعلا تنود ظ

 ءىنث نع لاسيلف هظّش ملسو هيلع هللا ىلص هنب ور ىعدا نق ميلستلا ىزاو ةالصلا لضفا

 | ادبا ءريغب سينلب الو نابع نع ببجم نم ىنخ ال هناف هباوج عمسيو ةكزلا هلاوحا نم

 ]| هللا حتق اذادملا نا ملعاف رخا امالك م درا ناو ثمعو اهف اذهم معاق ناف مالسلاو

 ا نس ارد نا ا عج نم لي اان رولي هدا كعك

 + 1-من دير >7
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 : تاركس براق ام تن تاذلا ىلع دلو ةسقشسو «دورب نم ينايو مظملاو محلا قرخ

 كاذ ىلع حش نأ هللا دارا ىتلا تاقولخلا رارسساب دمب نا هنأش نم روتلا كلذ نا من توملا
 هللا دارا اذاف ةروكذملا تاةولخلا ناولاب انولتم ناد ىلع روتلا لخدمف اهندهاشم يت دصلا

 روثا كاذ ناف ضرالا هذه رهظ ىلع ىتلا تاقواخلا ةدهاشم ين الثم هيلع حتفب نا ىلا

 ىلا رارسألاب ةرم هيتأيو مدأ ىتاوو اه تنوكت ىثلا رارسالاب مق رخعو ةرم هين

 رامتو هكاوف نم تاداملا ابي توكت ىتلا رارسسالاب ةرم هينأبو مئابلا اهب تنوكم
 اهرارساب الوا تسي ىتحح ابن: ءىث ةدهاشم ىق هيلع حتفنال هنا تحل اهوحنو

 اسس تاقولخلا ةلمح نمو ةرم لوا يف هسامب ام ةركلكيف ينأمي هناف كلذ عمو

 ةدعاشم يف هيلع حتتلاب ادع هلا دعو ازاف لسو هيلع هللا ىلص دوهشلاملعو دوجولا

 تاذلا ضرغنف ةضرعلا هناذ يف ىلا رارسالاب تسي ىتح ءدهاشب ال هناق هه رشلا هاذ

 | ىلا يبس ةعونمل بعش ىذ رون ةلزتع ةرشلا تاذلاو ملظم ءىث ةباشع حتتفلا لبق
 اهدع ىذلا روثا كلذ ناف ةملظملا تاذلا كلت ةمحر هللا دارا اذاف رثكأ وا فلا ةئام

 ربصلا ةمش الثم اهضرفنلو ةدحاو دمب ةدحاو بعشلا كلتب اهقرخمو ةرم اهنأي ابقسيو

 ةمحرلا عش اهضرفنلو ىرخا ةبعشن, ةرم هينأبو قلقلاو عزجلا نم ءدش داوس اهب لوزيف ظ

 | محلا ةعشاهضرفنلو ىرخا ةبعشب ةرم هينأيو ةمحرلا مهعوه ىذلااهدضدا وس اهلوزنف

 ةرهطملا تاذلا ىف ىلا بعشلا عسمج ىلع يت ىتح ادكسهو هدض داوساه لوزف

 0 دسلا نكمت كلذ دنعو ةيداوسلا فاصوالا عسمج ةملظللا تاذلا نع لوو ةرونللا

 اداوس كلذ ناك داوسلا نم« ءىث هيلع يه ىتم هبال ةضرعلا تاذلا يف ةدهاشملا نم

 انلسلو هاذ نم هرساب داوسلا جرخم ىتح هضرشلا تاذلا ةدهاشم_ قطب الو هياذ يف

 ىه ىتلا لام كلا ىلع هيف نوكت ابا ةفيرشلا تاذلا يف ىتلا رارسالاب ىتس اذا هن دير

 انسلو هئقلخ لصاو هباز هقرطن ام ىلع اب ىتسي هنأ ريرت لب ةضرشلا تادلا يف هلع

 هلحم ىتسو ةطرعلا تاذلا نم صقن هنأ بعشلا كلت نم ءىثب ىتس اا هنا اضيا دير |

 دهاشي ال دملا نأ انيب كل رهظن اهم ذخالاب اهلحم نم لوزتال راونالا ناف هنم املاخ

 راونالاو ةغرشلا رارسالا كل دوروب هفاصوأ عسبمجج ىجمت ىتحسو هيلعّفا للص ىنلا

 ظ ىمحم الو دمت ال تاماقمل عطق :كلذ يفو ةقطلاا

 0 مطل قطان هلع برعذ دح هل سمل هللا لوسر لضف ناف

 يو محفل نم هل عقو امو هتلا- نع ربخا رثكأ وا نيف قاهرصح نم نأكو



 * نو

 أ ةدهاعملا ونه ىنمن امئذ اهعسج قبال ىذلا نع ةدهاشملا ين نم قبسامو ين ام لع أ
 لامكلا ىلعال هل تلصح ةدهاشم هل تلصرحو بعش هلع تش نم ناف كامكلا أ ىلع ش

 | ةروصراضتحتسا لهىديس ءروكذملا ءاهقفلا ضعب ةلئسا نم ىا اهنمو لاق من. ملعا هللاو
 | ماع نم وا حورلا ماع نم وهاهايا هصخشتو نم ْوملا نهد يف ملسو هيلع هللا ىلص ىللا

 أ ةثداسعا لقعت نم هيلع تلمتشا امو ةينهذلا ةروصلا لهو لاما ملاع نم وا لاثملا

 هيلع هللا ىلص هلوقب المع ةسمانلا ايؤرلا لم ناطيشلا نم ايهبحاص ل طظوفحم هملاكملاو

 أ هملع لاق م وايف لثشب نأ عيطتس ال ناطيشلا ناف ًاقح ىتا ر دتف ينآر نم ملسو 1

 | باحاف . مالسو ةحم زا مكلو نروجأم اوشحا اهلثم تسل ىه وأ مالسلاو ةالصلا ||

 | ىلص هيلا هركش هجون نف هلقعو صخشلا حور نم راضحتسالا كلذ ناب نع هللا ىضر

 ابباحص هنوكل ةمركلا هتروص ملعب نمت ناك ناف هنهذ يف هيروص تعقو ملسو هملع هللا

 ىع ام وح ىلع ءركت ىف عقت اهناف اهولصح من اهنع ثحبلاب اونع نيذلا ءاملعلا نم وا
 لامكلا ةباغ ىف دا ةروص ءرضحتسي هناف نيذه ريغ نم ناك ناو جراخلا ىف هيلع

 أ رضاحلاو هفلاخت دقو جراخلا ىفام ه«ركف ىف ىلا ةروصلا قفاوتدقف هقلخ'و هقلخت ىف

 | ناف مالسلاو ةالصلا هيلع هحور ةروص ال لسو هيلع هللا ىلص هناذ ةروص وه ركفلا

 | هضرشلا حورلا ال تاذلا وه ءاملعلا هع ريخاو مهنع هلل ىضر ةباحصلا هدهاش ىذلا

 | 6 درا نا حورلا مله نم وه له لوقف هفرعيو صخشلا هملمب اهف الاركقلا لوجم الو

 رضاخلا لهفيا رضاحلا هن مدراناو ركفتلا حور نم ىا حورلا ملع نم وهف راضحتسالاه

 ,تلصح اذا ةملاملا و ةنداحلا اماو اهابا سيل هنا قيس دقف لسوهيلع هللا لص هحوران راكنفا ىف ْ

 اهعم تناكو اهرارسا اببع بححم ملو هحور ابحتو ةرهاط هناذ تناك ناف ركفتملا اذهل

 ىلع رمالاف سكملا ىلع تاذلا تناك ناو قح ىهو ةموصعم ةئداحلاف هليلخ عم ليلخلاك
 مسهرو نيذلا خايشالا ىلع مالكلا دنع سداسلا بالا ف لاق من ٠ قفوملا هللاو سكما

 ريشبو اهرما ملثعبو ةدهاشملا ىف ملكش هنع هللا ىضر هّعمس و هنع هللا ىضر خبشلا

 ةياكح هسفن نع انل يح نا ىلا مهرب ىف بامسالا ركديو ابنع قلحلا رثكأ زج ىلا

 هللا عدا تلقق نرشعو عبس ةئس رخاآ يف ىلاعت هنامل وأ ضعب تمقل هلع هللا ىضر لاقف

 ابطعي ىذلا وهن وكي ىتح ىاعت هئماهيلطت الوانهك نع عد يللاقفهندهاشم ىتقز رينا يل ىلاعت

 لزتن ا لبقاملع ةوقلا ءاطعا و ابلع كراعالا وس ريم نم كلاهاطعا نا هناف لا ٌوس ريغ نم كل

 فاخننكلو كلا ؤس سخمال هناف هنم رثكتو ىلامتو هناحبس هئماحل است تلعج اذاو كبه
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 ملاع ىلا رظنا ىل لاف اهقمطا يناف ىل اهبلطا تلقف لات ابهمع زجعتف كاسفن ىلا كالكب نا

 ا تلقف ماما رود لش ىف نوكي ىتح كينبع نيب هلك هعمجا لاف هللا ترظنق ىنالا
 ةكلالملا ملا ىلا رظنا لاف تلعف تلقف كلذك هب لعفاو نحلا ملاع ىلا رلخنا لاقف هتعمح ١

 | ددعي لسمجو لاق تلعف تلقف كلذك مب لمفاو شرعلاو تاومسلاو ضرالا ةكلالم ظ

 | نارينلا ماعو هيف ام عيمجو ةنحلا ملا ركذو ةريثك اءاونا دع ىتح املاع ًاماع اهلك ماوعلا

 رظنا لاق مث تلعف لوقاو هما اناو ”ىنيع نيب كلذ عمجا نا ىترمأيو هيفام عبمجو |
 | ىلع ردس له دبجاو ةدحاو ةرظنم هملا رظناو اعومجم كسنع نيب ىذلا اذه ىلا

 نا قطن متنا ىل لاقف ردنا مف تلعفف ةدحاولا ةرظنلا كلت يف عسمملا راضحتسا |

 :ط قلاخلا ةههاشسم فيكق كرظن ىف اهراضحمتسا نع تزجعو تاقولا هذه دهاشت:

 لاق ٠ هقيطا ال ءىش ىلع ىصرح ىلع بلقلا عومدب تيكبو قللا تملعف ىلاعتو هناحبس
 رده الورشب هقطب ال دحاو رظن ىف تاقولخلا هذه راضحتساو هنع هللا ىضرإ

 ءامل وا نم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىدرب نم اذكو هنع هللا ىضر لاق . ناسنا هملع

 لاق مث. دحاو رطن ال نكلو اهلكملاوعلا هذاه ىرت ىتح هارب ال هناف ةظقملا ىف ىلاعت هلا [

 ىلا تاز ةدهاستم هل تلصح اذاف ليوط مالك دعب مسالا بابلا ىف هلع هللا ضر

 ةمحر عم هعامجال ناطيشلا بعالتت.نم نامالا هل لصح ةلفقبلا ىف ملسو هيلع هللا لص |
 تاذلا عم هعامجا مث ملسو هيلع هلل 'ىدص دمج انالودو انيرلو اديس ىعو ىلاعت هللا ]|
 ١ ةسفرمشلا تادلا دج هنال هلزالا هناذ ةدهاشمو هناحسس قملاب هتف رعم ىلا يدس هفنريشلا ظ

 / قلمتن ةفرسشلا تاذلا ةكربب ىلولا لازم الف هئاحبس هادهاعم ىف ةمئاه ىلا ىف ةيئاغ

 ' ةفرعملا رارساو ةدهاشملا هل عن نا ىلا اثيشف ايش هترعم ىف ىتالليو هناحس قلاب

 | ءىث لكل لوش هنع هللا ىضر هتعمسو اضيا عساتلا بابلا ىف لاق م . ةبحلا راوثاو |
 | ركحفاا لغتي نا ةظقنلا ىف ملس هيلع هللا ىلص ىلا ةدهاشم دعلا كاردإ ةمالعو ةمالع 8

 الو فراوصلا هنع هفرصن الو ركفلا نع بيغي ال ثيح ًامئادالاغتشا فيرشلا ىتاااذبم ]
 || كذكوهو برشيو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم هركفو لكحأب هارتف لغاوشلا ْ

 | دملا نم بسكو ةليح اذه نوكي لهو تلقف كلذك وهو ماننو كلذكو هو مصاخمو |
 | ءاح اذا هنع ةلفقلا هل تعقول دملا نم يسكو ةلمحم ناكول ذا ال هنلع هللا ىضرلاقن 8

 الو هيف هلمعتسيو هلع دصلا لمحت ىلاعت هللا نم رما هنكلو لغاش ضرع وا فراص 8
 همقدت ال تناك ذملو عاطتسإ ام هعفد دعلا فلكول ىتح هنف اراشتخا هسفنأ نم دمعلا سحم ل
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 و

 ]| ملك سانلا عم هرعاظو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبلا عم دبعلا نطابف فراوصلاو لغغاوشلا

 نال هصقاالب هرهاظ ىف دهاشب ام عمل ينايو دصق الب لكحأيو دصق الب مهعم
 ظ هسمس ةداهاشم ىلاعت هللا هقزر ةدم اذه ىلع دملا ماد اذاف مهريغ عم وهو بلقلاب ةرعلا

 | نوكك نم مهنف فلتخم ركفلا ةدمو ةظقبلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص مظعلا هلوسرو محركل
 | ةدهاشمو هنع هللا ىض ر لاق . رثكا هل نوكت نم مهنمو لقا هل نوكت نم مهو ارهمش هل

 2 ام دسملا ىوغ ىلاعت هللا نا الولف مظع اهطخو مسج اهرما ملسو هملع هللا ىلص ىنلا

 | ذخأي مهم دحاو لك الجر نيعبرا ةوق هبف عمتجا اهظعايوق الجر انضرف واف اهقاطا |
 / ىلع ناكم نم جرح سو هيلع هللا ىبص ىنلا انضرف م' ةلاسبلاو ةعاجشلا نم دسالا نذاي |
 ] هاولطس ةمظع نم كلذو هحور تجرخو هناز تباذو هد كت قلفنال لجرلا اذه |
 ا ام ةذللا نم ةفيرمشلا ةدهاشملا كلت ىفف ةميظعلا ةوطسلا هذه عمو ٍلسو هملع هللا لص ظ

 أ لد نم نال كلذو ةنجلا لوخو سم لضفا اهلها دنعاهلا ىتح ىصحم الو فك ال |
 ةدهاشم فالح هن صاخ مع هل دحاو لكلب معلا نم اهفام عسمح قزرب ال نجلا ظ

 | معن عسمج هناذ تيقس ةروكذملا ةدهاشملا هل تلصح ازا هناف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىف لسلق كلذو ةنملا ىف ةنحلا لها دحام عرن لك واليحو عون لك َةذل دجف ةنلا لها 1

 01 هل | ىلعو معو دجمو مركو فرشو ملسو «هملعةللأ ىلص هروب نم ةنلا تقلخ نم قح |

 ]| نبا لاق ٠ سلا اذه هل ماد هل تماد نش ىتسلا اد لصحم ةدهاشم ىو لاو هحو |

 اوفلتخا اذاف اهحورسش ىفو هللا همحر ىذمرتلا مامالا لئاهش ىف رظنا تنكو تلق كراملا |
 ش كلد ربغ وأ هيثم وا هرعش لوط وا هناذ لوط وا سو هيلع هللا ىلص هنول نم ءىش ىف ٠

 نم عقاولا نع هلاساف هع هللا ىضر انخبش ىلا تهذ ٍلسو هيلع هللا ىلص هلاوحا نم ظ

 | لوالا باملا رخا ىف كلذ ضعب انبتك دقو لاق دهاشملا نءاعملا باوج ىئيسحمف كلذ
 1 هنع هللا ىضر ويهو رومالا هذه نع هتلأس ينا هنع هللا ىضر هرما بسجح نمولاق ءلعا هللاو
 ىلاؤوس نع ضرعملا ةروص ىنابن هاب حلصي الام ةلازاو راجشالا ةبقتس لفتعم |

 لمأت ريغ نم اعيرمس ببجم ىتح قيس امم ءىث نع لا ؤسلا لك! انف هريغ ىلا هلاب درب ىذلا
 دمصق الب وهف ارهاظ هلعف ام لكو نطابلاب ةربعلا نا هلوق ىف قبساملاقمقحت ىدالكفف
 بانجلا عم ناك هنطابو دصق ريغ نم هسنع هللا ىضر هم تناك اهوحنو راجشالا ةيقنتف

 لاددا ةمالعو هنع هللا ىضر لاق ٠ لعا لاو باومللا رما ىف ركفتس ال ناك اذهلو ىلعلا
 قلعتلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةدهاشم دعب هركف ىف عش نا لجو زع همر ةدهاشمل دملا
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 .كازي ال مث لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىف ةساسلا ةيينلا لثم كلذ ىف هركف بيغ ثيحح همر
 | ةبجششو داؤفلا ةرمث ىلع مقبف احبس قا ةدهاشم يف حفلا هلعَس نإ ىلا كلذك |
 هللا ىلص ىنلا هتدهاشم دنع ةنلا لها منن عاولا عيمجم ىتست هناذ تناكاذإو ركفلا

 | ىنلا قلاخ وه ىذلا ىلاعتو هناحبس قيلا ةدهاشم دنع هل لصحم امب كنلن اف ملسو هيلع |

 ةدهاشم ىف حتفلا دعب منع هللا ىضر لاق ٠«ىش لبو ةنْلا قلاخو ملسو هيلع هللا ىلص
 | مقو ءاوس امج هناحبس قملا ةدهاشس ىف اوباغ مسقف نيمسق شالا مسقناهناحمس قحلا |

 هللا ىلص ىلا ةدهاشم ىف مهما وذ تيقو هناحس قملا ةدهاشم ىف مهحاورا تباع لمكا
 يلعن مهاوذ ةدهاشمالو مهئاوذ ةدهاتم يلغت مهحاورا .ةدهاشم الف ملسو هيسلع|

 قحلا ىف مه دهاشم نال لك مسقلا اذه ناك امئازو هنع هللا ىضر لاق مهحاوراةذهاتم |

 لك ١ هناحبس قملا ىف مهتدهاشم تناكامناو لوالا مسقلا ةدها_شم نم لك ١ هناخبس
 ىف ءاشرالا ين ببس ىه ىتلا ٍلسو هلع هللا ىلص ىلا ةدهاشم نع اومطقنس مل مهنالا

 قا ةدهاشم ف هل ديز مالسلا ةملع هثدهاشم يق از نقهناحس قملا َةد ماعم

 إل ةئس نيعسن هرمع ناكو دلل رامتخالا ناكولو لاق هل صققن اهنم صقن نمو هناحس
 لقو لسو هيلع هللا ىلص ىنثاالا دهام النا ةدملا ءذه عج ىف رابنخال

 ىغ تملا نم مولا اذبه ىف هل لصحم هناف هناحبس قملا ةدهاشم ىف هل حنش موب ةناوم
 زكا ملسو هلع هللا ىلص ىبلا ةدهاشم ىف همدق خوسر لجال هناحس قحلا ةههاشنف |
 لمج مث اهرخآ ىلا اهلوا نم ةدملا كلت ىف امم نيتدهاشملا ىفهل حتف نمل لصح امم

 5 ىق رهظي ىذلا نا سيلأ لاقت فورحلا ىف رظنب لمجو هينيع نبي ةأرم هنع هللا ىضر
  هنع هللا ىضر لاق نت ثلقف امام نسحو ةارملا ءافص عبتب رظتلا قابافصو فورحلا
 [| فورملا ةقزثع هناحس قملا ةد هاشم و ةارملا ةلزتمب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةدبهاسش

 ٠ تاذلل ةدهاعملا ىق ءامعلالو رو ءافصلا لصخ هب وبلا ةدهاشملا ىف ءاغنملا ردق قمف ظ

 ءارتينأ نكمأ فارسشالاءاهقف ضعب هل أس دقو هنع ها ىضر هنم مالكلا اذهتعمس ةيلزألا ١
 وهو هكلذ هنكمي فنكو ةالصلا ىلولا كرتي نا نكم ال هنع هللا ىضرلاقف .ةالصلا ىلولا
 هحوزو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةدهاشم باهشع ىوكن هياذق نيابشع ىوكي اًماد

 نم اهريغو ةالصلاب ءرم أ, نيتدهاشملا نم لكو هئاحبس حلا .ةدهاشم باسم ىوكتت |
 ىذلا ريخلاو ةالسضلا ىلولا كرتي فنك ىرخا ةرم هلع هللا ىضر لاقو.ةميرمشلا رارسألا

 ملسو هيلعّللا لص ىلا تاذ رارساب هناذ بس دعب دل لصح ام نيتدهاعملا فه لصح ١
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 نوكاال اذه ةفرشلا تادلا هلع ام لعش الو هش رمشلا تادلا رارساب تاذ قست ففنكو ظ

 | راغ ىف ناويدلا ىف ءابنوالا عامجا ةيفك عبارلا بالا ىف هيف ركذو « زيربالا ةراع تينا ظ

 | راس عم هروضحو تاقوالا ضع ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا روضحو ةليل لكء ارحم |
 تارهاطلا هجاوزا عم ردقلا ةزمل ىف همالسو هللا تاولص مهملعو هيلع ةكنالملاو ءاسالا ْ

 فراعلا لاق و ٠.ءا_ش نم همجا ريلق نيعمجا مع هللا ىضر هباجحا راكأو ني:مؤملا تاهما

 | يتالمجلا ردافلا دبع ىديس تاولص حرش يف ىسلبانلا ىتفلا دسع خيشلا ىدنس هللاب
 | ةلغط .هتساممو هتمؤر ىا لسو هيلع هللا لص هندهاعم انفحماو هلوق دنعامبع هللا ىضرإل

 ةيؤرزا وج ىف كلحلا ةرانا اهامم كلذ ىف ةلاسر ىطومسلا ندلا لالح خمشللو امندلا ىف
 أ ريش يف اهم ىتزواحم ماع ةرولملا ةسدملا ف تعمتجا دقو ىنفلا دع خمشلا لاق كلملاو ىلا!

 لماغلا ملاملالماكلا لضافإلا مامحلا ماهالا خمشلاب فلالاو ةثاملا دعب سمح ةنس ناضمرل
 ىلع ةيوششلا ة رجلا باب دنع هعم سلجا تنكو ىلاعت للا همحر ىو ركلا دوم دينا|

 لس و هيلع هللا ىلص ىبلا ىرب هنا ىنربخم ناكو ةمحنو مالس لك او ةالص فرشا اكس |

 هينع هللا ىضر ةزمح همح روز بهز هل لاقف ةرجحلا ىلا ةرم ىت اي وهعم ملكشسو ةلظف |

 كذب نمؤم ناو ةلققملا ىف ملسو هلع هللا ىلص ىنلا ن نيبو هن توج عئاقو ىل ىو |
 لخاد هن ىلا يناعد رم هنا ىح نيقداصلا ءاملعلا نم لجر وهو همس ال قدصم د |

 الانك هل تيأرو تادلجم نام يف مظعلا نا رقلل هعمح اريسفت ىل جرخاو ىئفاضاو ةئسدالا

 1 مث هنم ريكأو روبسشملا تاريخلا لئالد باتك لثم سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا تأ
 رم اذه سبلو لوقا ةيزمهلا حرش ىف ىعتيملا رجح نبا ةرابع ركد نا دعب لاق
 تقراف اذا اهنكلو اديا تومتالو تك لاقلطم قولا حاورا ناف رش ناشالو سحعأل

 ١ ءهملع ليربح نبمالا حورلا روصتك امعو دم ىف تروصت نإ رمصتعلا ةسارتلا ماسحالا

 | نع ةحيحصلا ثيداحالا ىف درو اك ىلكلا ةسيحد ةروص يفو ينارعا ةروص يف مالسسلا

 سمت مل ئذلا سانا ةماع مأورا ين اذه ناك اذاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 !: :ليهر كاك اع سنت لكىلاعت لاقاكميلع ىعو اونام ىتلا قوفحلاو تامنلاب مهحاورا
 | ناكءرسس هللا سدق ريكألا خمشلا نأ صوصفلا حرش يف ىدنحلا ركذو نيعلا بامسا الازإ

 .كلذي هيربخأ نأ فك كلاح فيك ال لوطو هل دلو ما روزي همس ىلا ينأي هتوم دعب

 أ همالسو لا تاولص مهيلع نيلسرملاو نيسبلا حاوراب كلاب افاهقدص يف كشج ال وهو
 ْ كاذكو ىتح ربقلا لاؤسو اسهماسجا تيب ناو حا ورالا مادعأب تول دلو نيمحأ ١



 «:و
 أ يف ن وك ان باذعلاو معتلاو لاؤسلاو ةعابللاو ةنسلا لها يهذم يف قح هباذعو همست

 ش ]| نال ىتوملا ماسجا الا روسقلا يف سنلو ربقلا هباب خزوبلا ملاعو اثدلا ملاع فال حزربلا مط م

 | ماسجالا تناكامتاو ةيرمالا ةايحلاب ءامحا خزربلاملاع يت ىتوملا حاوراو ايندلا ماع نمر وبققل

 ل يف ةبقاي حاورالاو ماسجالا تنام ابيف فرصصتلا نع تلزع املف اهحاوراب هامحا ايندلا هيف
 هنوهرملا ريغ ةقلطملا حاورالاف ملاع ىلا ملاع نم ةلسقن توملاامتاو تناكام ىلع اهتامخ

 نمل ايلدلا يف رهظتو ابسالمو اهماسجا ةروص يف ىهو خزربلا ملا يف حرست تيسكاع ألا .
 !نهوىلاعت هللأ داع نم نيحلاصلاو ءايلوالاو ءامنالا حاوراك هل احرهلب نا ىلاعت هنا ءاشرلل

 الو و ماكل لوصاو السلا اوت ىلع ىنبم هبال هبف كشب نا نمؤملل ىتشي ال رعأ

 رخآ ىف اق قرا لوما يع هى لكب وهو مقتسم طارص ىلا ءاشي

 نافرعلاو دوبشلا لآ هل ىلعو هلوق دنع ربكآلا خمشلل ةبدمحلا تاولصلا ىلع هحرمت

 .انم وم لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتل نم لك وهو بحاص عمج ملسو هيلع هللا ىلص هناحساو |
 لهال همقأب ملسو هسملع هللا ىلص ىبنلا هيور ناف نامزلا رخآ .| ىلا نامعالا ىلع تامو هب

 ءاملعلا نم ناك مهم دحاوب تعمتجا دقو ناَالاو قدصلا لها نم نامالا ىف لامكلا

 ممشبا تنكو ةغ لسو هيلع هللا ىلص ىنلاب هعامجاو هنبو رب ينربخم ناكو نيلماكلاب#
 ةئامو سمخ ةنس ناضمر ربش ىف ىترواجم ماع ىوبللا مرحلا ىف ةفرسشلا ةسدملا فهي
 انو سو هسيلع هللا ىلص هعم هعئاقوب يتريخمو ةفيرسشلا ةرجحلابأب دنع هعم دعقاف فلاو ]ف

 ظ ةره يناراو هدنع رطفاف هس ىلا ين وعدد و همحا و ىنيحم ناكو انطاب كاي لك ىف هل قدصم

 ترغطظ دقو تلق ها ىلاعت هللا همحر راكلا ءاململا نم وهو رحت اذك ىف نأ رقلل هريبفت
 1 ىللا ىلع ةالصلا باتك اهدحا تك ةئالثب هلع هللا ىضر روكذملا ىدركلا ركأا دوم خشن

 باك ينانثاو تاريخلا لدا همساو تاريلا لئالو مجحم وه ىدلا ملسو هيلع هللا ىلص 1

 اهريخو لسو هيلع هلا لص ىنلا ىلع ةالصلا لضف ىف تاحلاصلا تانقالا همس هدجحون أ
 ا بانك ق ةدراولا ءاسملاو حاصلا راك ذأ همف د ةيافكلا أ هامس باتك كاثلاو راكذالا نمو

 ريب

 ٠ تاس تيا كد دقو باكل اذه فمن تل سلج سومو تبدل
 و هناو مالسلا هيلع درف هضرشلا هرج | جراخ نم مسو هيلع هللا لس ىلا ىلع رس

 | ٠ هِيلعّللا ىلص ىنلانا هيف ركذو هنع هللا ىضر ةزمح انديس عم كلذ لثم هل ىرجأو
 أ بلا بحاص هلوقو امان وا ةظقن ناك كلذ نأ ركذب مو ليوطلا ديلا بحاص هايسأ]
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 ركّدو لوظلا نع افرحم نوكي نا لمتحمو انم تلفن ىنلا ةخسنلا ىف وه اذكه ليوطلا |

 مج ناكو لاق هنرابعهذهو مالسلا همع رضفلا مدمس عمتجا هلا تاريخلا لوا ىف
 دحسم ىف هنسب هآر باتكلا اذه فل ؤمو رضحلا ءاقين نيلئاق راصبالا ىلوا نم ريثك

 أ ناف وفملا ركتللو دسملا لو ءاعدلا هنم يلطو هخلاصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ششلا هلع هلقن اسم ىلع نامهسلا يركلا دبع نب دم بطقلا لاقو ها اهلع قفتم ريغ ةلثسملا
 لوألا نيمسق ىلع ملسو هيلع للا ىبص هبانجم قلعتلا حامرلا باتك ىف يتوفلا رم

 (| كالج الاب راضحتسالا ةلاح اهعم بواستلاو ملسو هيلع هللا ىلص هءروص راضحتسا |

 11 ناف مونلا ىف : انأر ىلا ةروصلا رضحتساف مطتسن مل ناف راقولاو ةييحلاو مظعتاو
 ؛ ماسو هلع ىلامن هللا ىلص هل لركحذ لاح ىنف كماش ىف طق هنبأر نكحت
 | كارب هاف ءامحلاو ةيهلاو مظعتاو لالجالاب !دأتم هب هناي نكابا كءاك روصت ّْ

 ظ ةركص نم نسلج هناحخس وهو هللا تفصن فصتم هال هر كذالك كعمسيو '

 ةعماحلا لامكلا قاصواب ةفوصوملا ةلماكسلا هتقمقح زاضحتسا ىونعملا قلعتلا نم يناثلا ظ

 | دبا ةملالا تاذلا رونم ةقرسشملا ريكلا ىلاعت هللا فاصواب ةيلجتملا لاملاو ل الملا نيب
 ىفرطب متاقلا لكلا حورأا ملسو هملع ىلاعت هللا ىلص هنا ملعاف عطتست مناف دابآلا آ

 ١ قولخم هال تافصو اناذ نعتهمجلا ع م لك هققح وهف ثداحلاو مدقلا دوجولا قئاقح ا

 هللا لاق م نمو اننعو امكح اهارثؤمو اهراثآ و اهلاعفا و اهناصوأل ال عماج' تاذلا روب نم |
 ملسو هلع هللا ىلص ناكاماو ىذا نسوق باق "نآكف ىَلَدَنف انو "مت هفح ىف ىلاعت |

 ةلمل هماقم ناك اذنطو اهعمج قئاقحلا ةقئقح هنال ةيقلخلا ةسقطاو ةقيقملا نيب اخزر |
 نانمف قولخم هقوف سيل ذا قولخلا باغ شرعلا نا تملع دقو شرعلا قوف جارعملا ظ
 :هقوف هيرو هتحن اهرساب تاقواخلا تناك شرعلا قوف ملسو هيلع ىلاعت فا ىلس هناوتسا |

 الكب فصتملا وهف هنم نودوجوم قلخلاو قملا نم دوجوم نال ىنمملاب احزرب راصف |
 ]1| انا ملسو هملع ى اع هللا ىلص لاق انعو امكحو ىنممو ةروص نيتهملا انلك نم نيفص ولا

 ]| لامكلا اًذه راضحتسا كملع لبس كل هنركَذام تملع اذاف ئنم نونمؤملاو للا نم |
 نأ قاصلا برعثملا اذه نم اققاذإو كاياو هللا انقذو ملعا م ىلاعت هللا ءاش نا ىدمحلا

 | ماسجالا ملاد ىف ملسو هللع هللا لص هروهظ سلف ملاع لكى ارووظ ةيدمحلا ةقمقحلل |
 |:هروهظ سلو حاورالا ملاع هعسي ام عسي ال ماسجالا ملع نال حاورالا ملاع ىتهروهلنك |
 | سيلوعسواو حاورالا ملا نم فنطلا ىنمملا ماع نال ىنمملا اع ىفءروهظك حاورالا ماء ىف |



 نط
 شرعلا نيب نع ءر وهظك ءامسلا ىف هروهل سلو ءامعلا ىف ءروهظك ضرالا ىق هروهل

 ماقم لكف فنك الو نبا ال ثمح .ىللاعت هللا دنع هر وهظك شرعلا نيم نع هروهظ سملو

 امهلبَم ةبيهو ةلالج روهطظ لكلو لوالا ماقملا نم لكك ١و منا هيف ءروهظ نوكي ىلعا
 || ةكلالملاو ءاييثالا نم دحا هس هارب نا مسيطتسي ال لحم ىلا هاتي هنا ىتح لحلا
 كلم هيف ىنعسي ال تقو ىلاعت هللا عم ىل ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم كلذو ءاملوالاو
 وه (منا ىربكلا ةناعملا ءاملعلا ىهاظح ىف ءارتل كلمه يننا اي عفراف لسرم الو برقم
 ولو ملسو هيلع هللا ىلص ىلس ءانعمو هيروص ةظتحالم ماودي ىنص اي كصواو ةراشالا مهفاف

 كرضحبف كحور فلأن بيرق نعف راضحتسالا يف افلكتم رمالا لوا يف تنك
 أ زوفتن كرطاخمو كيدحمو كسحبف هيطاخملو هنادحتو انايع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 اللص ىلع مرثكأ ملسو هيلع هللا ىلص لاق ىلاعت هللا هاش نا مهب . قحلتو ةباحصلا ةجرد

 يلقلاب هملع ةالصلا ةجسشن اف ناسللاب ةاللصلا ةجسش: اذه ناك اذاو ةمانقلا مون ىثم مكب رقا

 ةالصلا وهو ىهاظلا لمعلا ةحشت نال ىلاعت هدنعو هعم الا نوكت لهو رسلاو حورلاو ١

 لاقالاو قاعتلا وهو نطابلا ةجششنو ةنخلا وهو ناكملاب زوفلا ٍلسو هيلع هلا ىلص هيلع |
 دعقم ىف لز' ىلاعت هللا دنع وهف هناكملاب برَقلاب زوفلا ىئعمو ةروص راضحتسالا ماودو

 الك لماكلا ىلولا نا ملعاو ةرادبلا ىلع عفن ةراشالا مهفاف فكالو نبا ال ثيح قدص
 الو ءاسنم ال هللا نال هركذ دنع هدوجول تيئو نكس ىلاعت هللا ىف هفرعم تدادزا

 ركذ دنع ران آلا ترهظو برطضا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف هنفرعم تدادزا
 هللا ىف هتبحمو هتيلباق ردق ىلع يباعن هللاب ىلولا ةفرعم نا كلذو ملسو هيلع هللا لص ىبلا

 ىلا هيلباق ردق ىلع ىلاعت هللا ةق رحم نم تأكن ملسو هيلع هللا لص ىنلا ةفرعمو ىلاعت

 داوزا اطكوران" آلا رهظنو هل تدب نا قيلب ال اًد# لجالو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ةمملالا ةرضحلا ىف نكماو هريغ نم لك | ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىللاب ةفرعم لولا

 لا لص ىلا ىأر نم لك نا ملعا مث ٠ قالطالا ىلع ىلاصت هللا ةفرعم ىف قلطاو
 هناف لامكلا علخ نم ةسملخ اسبال ةيحلالا تاملجتلا نم لج ىف ءايلوالا نم ملسو هيلع

 نم ةيده هل ىهو ابي ءآر ىذلا ىلع ةملحلا كلثب قدصتس ملسو هيلع ىلاعت هللا لص |
 الاو ايثدلا ىف روفلا ىلعابسبل هل نكما ايوق ناكن اف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 ىف اماو ايدلا يفافا هدادمتسا ىوش ىتم اهسلب ىلاعت هللا هلع هل ةرخدم ىهف

 ةوتفلا هذه نوكت ةرخآلا ىؤف ايلدلا يفاهسبلو ةعاخلا كلت هل تلصح نف ةرخآلا |



 4و
 ىلاعت هللا ىلص ىنلا نم هل

 ىأر نم لكَو سو هباع
 .قمم يف اضبا يلولا كلذ

 ظ نم

 1 نعةباس اي قدسنمو اهملخم ىلولا كلذ ناف ةيوبتا ةعلخلا كلت هملعو :تاملحتلا

 ظ ةهمتخ ىل ول ىدمحما ماقملا نم لزمتو يناسنلا يفارلا كلذ ىلع سو هيلع هللا ىبص ىنلا

 اذكهو ٍدلسو هيلعىلاعت هللا ىبصىنلا نع هب قدصتام ض وع ةملخلا كلت نم لكآ ىرخا
 ظ

 | نيدي الا دبا ءايلوالا نم هارب نم راسل هتداعو هبأد ةوتفلا هذه لزت لو هل ةياهالامولا

 | ملسو هيلع ىلا عت هللا ىلص هنا ظحالت نا ىهو ىروصلا قلعتلا نم ىرخا ةسفك هذهو

 رصبلا نيع ضيمغت عم رونلا كلذ ىف سمغنم كلاو ضح رون هناو هنيع لب نوكلا ءلم
 ماقع ددتيح فص ةينصلاو ىثالتاو رولا يف قارغتسالا كل ليصح اذاف ةريصلا ال

 » هتمفكو ىروصلا قلعتلا ىمسق دحا وهو هتحم قأذ ءانفلا ماقم هل لصح نمو هق ءانفلا

 | هللا ىلص هنبحت قو ددجت ىتح هل ةبحلاو قوشلا مزال ملسو هيلع هللا ىلص هعشت نا

 0( ءاملا نايرس دجن ام ارشبو ارعش امسحو احوروابلق لدوجو عيمج ىف ملسو هيلع |

 ' هملع ىلاعت هللا ىلص هج ناو اذه ٠ ديدشلا ًامظلا دع هتيرش اذا ؛ادوجو ىف درالا

 4 هللا لص لاق و 'مييسفنآ "نم نينم ولأ ىلْو أ يل 1 ىلاعت لاق دحا لكى لع ضرف ملسوأ

 ءداوو هلامو هسفن نم هسلا يحا نوكأ ىح مدسحا نم وي نل ملسو هيلع ىلاعت

 عرضت و هللا رفغتسافنامالا صقاث كلا ملعاف اهتفصو ةبحلاءذه دوج وعبمح ىف دج لل ناف

 ْ بدأتلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنئارك ماودب بلا بلطاو علونو كبونذ نم بنو هللا

 [| هللا ىلص لئاقلا هلال هعم رشحتتف كلذ لان كلعل ىبن امع بانتجالا عم رما امب مامقلاو هعم |

 :لؤانق نكيلف ملسو هيلع هللا ىلص هيف ءانفلا ماقم تققحت اذاو بحا نم عم ءرملا لسو هيلع

 | ترهل ىتلا ةروصلا نمىا أمم كيلع ضافن ام تلت كلذ دنعف دومحملا ماقملا وهوءانفلا نع

 هجوتملا هنأ ملسو هملع ىلاعت هللا ىلص هيلا ثاهجوب دنع ظحالت نا هّتفكو رونلا نم
 ظ

 | لا ظحالا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع تيلص اذا كلذكو هيف ىمالتن ىتح هسفنا
 | هرون نم تقلخ ءابشالا عج نال تنا ال ىلصملا وه ملسو هلع ىلاعت هللا لص

 | ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص هلم ةقيقر تارذلا نم ةرذ لكىفو ملسو هيلع ىلاعت هلا لص
 | هلم رس كفو ءايشالا هلمح نم تناو هيف ىه ىذلا لاح بسحم ةقمق رلا كلت رهظنو

 | نماكلا رسسلا كلذ ملسو هيلع هللا ىلص هل كنم هجوتملاف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلصإ

 | ىبص هب ءاقبلا ماقم ىلأ ىلاست هللا كلقتس ىتح ماقم ىلا ماقم نم كلذك لزأ ملو كنف

 ةيوفطصملا تالامكلا اعماح ةقيقحلا انراو الماك ًاناسنا نوكت كلذ دف ملسو هيلع للا



 و
 ةيدحالا راحم ىف اقراغ ةيدوصلا ماقم ابلاط نكو كاطعاو كالوا ام ىلع ىلاعت هللا دمحاف
 [( للاب قراملا لاقو هع هللا ىضر ناهسلا بطقلا مالك ىهتسأ هيدحاولا تاف رت افراعأل

 ْ دما ايديس نايثفلا يف تاولص ىلع هحرش يف سوردبعلا نمحر لا دبع خمشلا يدمس

 ظ وهيلع هللا ىلص ىنلاب اوعمتجا هللا ءايلوا نم ةعامج ركذ نا دعب هنع هللا ىضر ىودبلا

 | نآلا ينرضحم اهسح انفالسا نم كلز هل عقو هنا اسلا لشن امو مهركذ مدخت نمت ةظف
 ] وهو هدلو دلوو ىولع هدلوو مدقملا همقفلاب ريبشلا ىلع نب دمج ىلعالا دملا ىدمس

 ] فاقسلاب ريبشلا دمع نب نمحرلا دبع ىدنس هدلوو روكذملا ىولع نب ىلع نب دمت ىدنس ؤ

 | نيراضحلا رمع ىدس هوخاو ناركسلاب ريبشلا نمحرلا دبع نيركي وبا ىديس هدلوو |
 ؤ ةدامسلاوو داعس يدبس هيحاصو ركب ىلا ن هللادبع سوردسلا هدلوو ىاقملا نمح رلا دع

 1 فاقنلا نيسحلا نب هللا دبع ىديسو قاقسلا ملاس نب ركب وبا ىديسو هب دس زلا هناطلس

 | ةقاقسلا ةيولع ةفيرمشلا ديس نمحرلا دبع ديسلاةسجوزو نمحرلا دبع ىديس همج نإاو
 ]| اهنا ىتتربخا ىتلا دنلاب اهتقءاص دقو ةسنو ردصلاب ةريبشلا ىهو ةرونملا ةندملا ةتكاس
 ظ ناكدسقو كلذ ىلع هَل دمخلاو ةظقيلا ىف ِلسو هيلع هللا لص ىنطصملا اهدج اهي تفحاص
 ]| اما كيلع مالا اهريغ وا ةالص ىف لاق اذا ىولع نب ىلع ىدبس وهو ىلعالا دحلا دج
 ظ مالسلا كيلعو هل لوقب ٍلسوهيلع هللا ىلص ىتطصملا هدج عمسبإ هناك ربو هللا ةمحرو ىتللا

 ظ ةددمتم نكاما ىف دحاو نأ ىف ريثك مم ٍلسو هبلع هللا ىلص هارب دق هنا لعاو ىذلو ا

 | عييمج ةدحاولا كحور ريدي م ةيدمحلا حورلا ف امهوأر ىتلا روسلا كلتل ردملاو
 ظ ىديس ىتلت دقو هاةروص قالا ةرسشع سوردسلا هدلو مسقنا مث نمو كندب ءازجا

 ةيلذاشلا ةقرطلا نم عرق ىه ىتلا ةيسيردالا ةقنرطلا خمش سيروا نا دمحا للاب قراملا

 أ ةعومج ىف روكذم وه اك ةظقن لسو هيلع هللا ىلص ىلا ءالما نم هناولصو هبا زحا

 ]7 تلفن 6 تاداسلا دمس ىلع تاولصلا لضفا يباتك يف اهضعب تلقن ىتلا هناواصو هءازحا |
 || ىتلت هلا ىرصملا ىركحلا نسحلا ىلا نيدم ىدبس هللا فراعلا تاواص ركذ دنع هنف
 للاب ىف راعلا اهح رسم يف كإذ ركذ اك ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءالما نم ام ىلوالا ١

 || نيدلا رون خمشلل ةيوسنم ةسارك مجح ىف ةلاسر تيإرو «٠ ىركلا ئطصم دمسلا ىدامس |
 ا واخعال سو هملع هللا ىلص ادم ناب نامالاو مالسالا لها فيرعت اهاهس ىلحلا ىلع

 كلما ربونم يف ىطوبسلا مالكن م ءىث لقت دعب اهف لاق امف نامزالو ناكم هنم
 ىلا لقسا تام نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىلاعت هللا ءاش نأ رهظي ىذلاو هريغو
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 وهو دوقعم بتر ىلع ةإ.-ولا ةجرد ىلاو نانْطا سيدارف ىلعا ىلاو ناوضرلا كزا ]|

 الب هللا همف ر م" مظعملا هربق لحم وهف رشملا هةضوردملا لصو مسو هيلع هللا ىبصتهنا ظ

 نذا م نورخ آلاو نولوالا اهبف هطضب ىتلا ةلسولا ىهو ءدنع ةجرد رمش ىلا ةبضأ

 رحبلاو ربلاو ضرالاو تاومسلا راطقا يف ريسي نا انس انذا هل ىلاصتو هئاحس نا

 هلهاو ةيبهو ةوق ىلاعت هللا هاظعا دققف اذه عمو ءاش ىتم هاش ثمح رعولاو لبسلاو |

 برقم كلم وأ لسرم ىن اهم ءادان وأو ادوجوم ةلمسولا ةجرد يف نوكي ثمحم ةلها

 | ةليسولا ةجرد يف كلذك وه م ةمايقلا دعب اممدل ةياهنالام ىلا هلاوم مون نم هباحال |
 هدجو هربق لخاد هبلع ملسملا هدجمو ىلاعتو هناحببس هير ىدت نيب هبلاط هدم كلذكف 1

 ىلاعت هللا نذا اك ءرمس يف فراعلاو ءركف يف'ركقتملا هدجم ام هءولطم ىدب نيب بلاط لك

 مهم حمش ةماقا يف ىلعالا هسدق تارظح ىلا مهعفر دعب مالسلاو ةالصلا ميلع ءامسنالل

 رجح ال هنأ ىلع تهاش ثيح حرف حابشا ديرجن ينو ضرالا لهال اسين ان مهروي يف

 | قمو هدجو بلاط هبلط ىتم هلا ىوس ىتعم هستماقال سبل ربقلا ىف مقملا حبشلاو كلذ ىلع |
 يف ىطويسلا ظفاحلا لاق ىسوم ىف ينأيسام كلذ حضوبو هسخش ىأر هملع رشح >

 |ةير ناكما ىلع ةلادلا يداحالاو ءاملعلا لوقن رثكال هءاعنتسا دعب روكذملا هءاتك ظ

 ثيداحالاو لوقا هذه عومج نم لصحت دق ةظقملاو مانملا يف سو هيلع هللا ىلض ىنلا '

 راطقا يف ءاش ثمح فرست هناو هحورو هدسجم ىج ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناإ
|] 

 || بيني هناو «ىث هم لدس م هنافو لبق ابلع ناك ىتلا هتئب وهو توكلملا فو ضرالا

 عفر ىلاعت هللا دارا اذاف مهداسجاب ءاسحا مبنوك عم ةكئالملا ثدمت اكراسبالا نع

 | يلع وه ىتلا هتليه ىلعءار ملسو هيلع هللا ىلص هتبؤرب هتمارك دارا نمع باجحلا
 | ىلحلا لاق ىطومسلا مالك ىهتلا لاثملا هب ورب صمصختلا ىلا ىعاد الو كلذ نم منامال ظ

 نم صخاو ىط وسلا لالحلا هلاق مىسمالا نا هللا ءاش نا هلوقن ىذلاو انمالكاماو تاق

 ناكما الو لحم الو ناكم الو نامز هنم ولخمال فيرشلا هدسج نا ءارا ىذلا نا كلذ

 ام ربقالو خزرب الو رعو الو لبسالو رحمالو ربالو ملق الو ىسر كالو حول الو شرعالو[

 هب هربق ءالاتماكو هب لفسالا نوكلا ءالتماك هءىلعالا نوكلا ًالتما هناو اضيا هملا انرمشا |

 طاسبنالا مان ةمدخلا ءادال هبر ىدب نيب امئاق تيلا لوح ائاط هربق يف اهقم هدجت

 نوقفاون برغملا ىمقا يف امانم وا هلظظشن هل نيثارلا نا ىرثالا ةلمسولا ةحرد يف هتماقاب

 كلذك ناك ىف قرمشملا ىصقا يف ابْسعب ةعاسلا كلمت يف كلذكمل نيئارلا كلذ يف
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 تاياغ ىلعو لالجالاو لاملا قفصي ناك هظش ناك ىمو لانلاو لاخلا ملاع يف ناك امانم ||

 ظ لئاقلا لاق م لاكلا |
 دحاو ىف ملاعلا عمجم نا ركصتم هللا لع سل ظ

 ىلصي ىسوم ”هاخا ىأر ارسالا ةليل لسو هيلع هللا ىبص دنا نم ءانيورام كلذل لدبو ْ
 هللا تاولص ءاسلالا ةوسا هفلخ ىس وم ىلصو اضيا ءارف سدقملا تدب ىلا ءاحو هربق ىف
 كلذكو ابق هدجوف ةسداسلا ءامسلا ىلا لسوهبلعهّللا ىلص دعصو هقراف م مهلعو هيلع

 لس و هيلع هللا ىلص مه ىلص مهاراو نوراهو ىسيرداو فسوبو ىحمو ىسعو مدأ
 هوكصبي مس ىلوا وهف لضفلا ىف هنود مهو تاومسلا ىت مهدسجو و سدقملا تيد ىف

 ام ىلا ءارسالا ةلمل قرت دقف ملسو هيلع هللا ىلص هربق ىف ايقمو ناكم لك ىف ادوجوم
 ؛ ءاورام كلو ىلع هملقلا ةلدآلا نمو لاق ٠ لسرم ىبآلو برقم كلمل هملا لوصو آل ّْ

 هللا لص ىنلا ىا لجرلا اذه ىف لوقت ام روقملل نالوق نكلملا نا نم هريغو ىراخبلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ناكأملو لاق من . رضالاالا هب راشيب ال ةراشالا مساو ملسو هيلع أ
 هحورو فيرشلا هدسج نم اهم ءزج ولخم ال نا بجو هيلفسلاو هيولعلا ملاوعلا حور |
 ذا ىلص هب نوممتجم اوناك مهلا ءايلوالا نم ريثك نع هريغو ىطويسلا حو ةيكزلا |

 لسو هِيلعّللا ىلص هلبق نم الانسي واسم ببسب انلبق نم باجححلاف امانمو ةظن سو هيلع
 مق اذا عسو هيلع هللا ىلص هارب هينيع ضمشاو مونلاب ولو هضضن قراف ىتم دما دجئاذهو]

 سو هيلع هلا ىلص هنسو هس قس ملاهعدرب اهءاماو اهعمش اهلتق ىتمو كلذ هل ىلامت هللا
 هيلع عمتجم ينوشلا نيدلا رون خمشلا انخيش ناك اذملو ةظش الو ايانم ال باجح
 | مالسلاو ةالصلا هيلع هب هعامتجا ةمالع ناكو ةظقن ىهزالاب احا ىف لسو هيلع للا ىلص
 ىف ةءارقلا ءادّسا دنع ةرأنو هفصت ةرانو لمللا رخآ ةراث هعم سانا موقف املا ىف همامق

 باب ىف ةيفويسلاب هتولخ ىف هب عمتجم ناكو حبصلا ىلا امئاق رمتسيف ءاننملا دب اييحلا
 اما ةمالا هذه نم لادبالا نا كلذ ىلع نيهاربلا نمو لاق مث ايلاغ ااهنو البل ةموهزلا
 ظ نالا بيضقل قنا دقو هتروص ىلع هنعالدب هناكم كرتيو رفاسي هنال مهم دحاولا ىمس

 روص عبس هنم ماق لوقت اذام ىضاقلا هل أسف ةالاصلا كتب هيلع ىعدا هنآ هنع هللا ىضر |
 نيعدملاو ىضاقلا روصلا كلن نم ةروبص تلاقف نابلا بيضق هنآ هاش كلشي ال اسم لك
 رهظب.الفا لادمالا نم دحاول اذه ناكاذاف ةالصا كرتب نوعدت ةروص ىا ىلع اورظنا

 للا ءاطع نبال ريرم جحو ٠ لاشم فلا فلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلا |
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 | ةيردنكسالا قا م ءدجم ال ملكي نامه ىتموهارالا فقومب فتواف ىردتكلا|

 7 نيهاربلا نمو لاق مث ٠ ٠ هل عقو امج هربخا هب عمتجا امو اهقراش مهنا هل ليقف هنعلأسف

 | هللأ ىلصدتدت نيب ةيلفسلاو ةيولملا ملاوعلا ىلاعت هللا لعجمن ا زوج هنا كلذ زاوجىلع ةيلقملا |

 نالجر حور ضقن فيكل ئس دقف ليلا زع ديس ىدب ني ايندلا هج ملسو هيلع

 || ىلاعت هللا نا لاقف برغملا ىصقا ىف رخ آلاو قرسثملا ىصقا يف اهدحا دعم امهلحا رشح

 نيهاربلا نم و لاق ٠ تنش امابم لوانسا لك الا ىدن نيب ةمصقلاك يدد نعي ايندلا لغح

ىر الأ هديك ىلع سافل خزربا رما نا أضلا 90
ا مهمافع ىانم عم لاؤسلا ىكلم 

 

 آ فكر برشا مقا ىفوه نم مسنمو قرشلا ىصقا ىفوه نم من دحاو قو

 0 ةنحلا نا عم رانلا ىلا ةقاطو ةنجلا ىلاذفنن هقاط دحللا بناح ىف هعصا ي قرخب ظ

 ]| !ديس ىلاعت هللا ىطعي نا نم عئامالق مانا رحلا تحن رانلاو ىجتملا ةرهس دنع

 ذا كلذ قوفو توملا كلمو لاؤسلا حلمل هاطعا ىذلا ملسو هيلع هللأ لص د89 .

 ربزعلا دبع ىدس فراعلا ىلولا نعاشلب و لاق مه هنع نالاسن اما اميعال هنود ايه

 : ءارا تقتفا فار شالا نم عاج ايف هعزانو نيربدي ةخ ةحبشملا هبلا تيسن ال هنأ ىبربدلا

 هللأ ل لسنا« نم لك ناوي هداضب ريزعلا دنع ىدنس ناو ملسو هيلع هللأ ىلص

 ارشاللز زعلا هع ىدمس لاقف سانلا ريهاج كيذل عمتجاف هل قحلا ناكملسو هملع

ي ىدجأب ىداش ممم لكدحاودعب دحاو مدقق اودانو منا اومدقت
 ف ل لوس

 هللا لوسراب ىديسأب لاقف ريزعلا دع ىدتنس قراملا مده كلذ دشف ًادحاو يجم

 ربزعلادبع ىدنس قي ىذلا فصلا نا ةعامج لاق ف رزملادع اب كسل ةطاق سانا عمسف

 رظنافتا سه ثالث هل ةياحالا تدعأف ءهادنلا داعاف معمسسل ا هفلح ىتلا ف قومصلاو عمس

 ظ ماقمىف ةيلب مقم فيرغلا هدسج نأ عم نب ريدي لس هملع هللا ىلص ىنلا لاصتا ىلا

 ملعاو هلا هسمحر لاق , نيقس نا وكألا" الم سو هلع هللا ىلص هنا ىلع البلد ءدجت نيما

ملانيداحملا كدلستلا باحصا نم نيف راعلا خياشملا سم هيلع اًنعمّتَحا نم رخا انآ
 | نييده

 ا 3 لاجلبا بحاص ينوشلا ندلا رون خسشلا

 رامش هل ت راص تم ًارابنو ٠ المل هأ د لسو هب هيلع هللأ ص ىتلا | ظ
 : 'آ ردك سب نو أ اراثدو

 ا 'اونالا ١ المو و علذو كذ نع عام ثيح ماني والغغ .ملسو هيلع دع قارس ينال |



 | لاق لاق هع للا ىضر ةرءره يأ نع. دواد وباو ملم و ىراخلا ىورو٠ عامسالاو 8

 ناطيشلا لئمنب الو ةظقيلا ىف يناريسف مانملا ىف ينار نم ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر
 || هللا ىضر ةركب يىباو ىمعلملا هللا دمع نب كلام تيدح نم يناريلعلا هلم ىورو يف
 اده ىتو هن هللا ىضر ىراصنالا ةداتق ىلا ثيدحح نم ىمرادلا هلم ىوروامببع

 نا دب ال مالملا ىف ملسو هلع هللا ىلص هتيورب هما نم زاف نم ناب ريثدتلا ثيدحلا 8
 نم ءاحلصلا روهمج نا ىلع ىلامت هللا ءاسش نا توملا لبق ولوةظقبلا يفمارب ©

 اب

 « اج

 ءايشا نعد .رأسو ةطقب ةقيقح ملسو بلع لا لص ءاوممنجا فئخلاو فاس
 ةيوداملا نيم وما حاورا نا بث دقو ءاوسب ءاوس لاق ام رمالا رهظف اهنع مهباحاف [!

 اناسحا اهداسحا ةرايزا اهروفق هننفا لا ينأيو تاومسلاو ةنكلا ىف حرمو حرس
7 

 هسلع درو هلع لسملاو و هراز فرعي نم ّوملا ناو اه روق هاجم ايندلا ءامس "0 ودو

 ةمملا موب ةيشع سم مادزت ةفرعملا كلت ناو هنع ال وغشم نكل ل ب هن نذا و نكمت ىتم

 ىبم ْوملا ةماع نس دبزا ءاضصالاو ءالوإالا نأو تانيا مون هحمص ىلا ةدايزلا رمتساو

 ناو كلز ىف ىوقا ةءارقلاو ل الاو : هءأتيصناو ءادبشلاو نيلماعلا ءاململا ناو كلذ ف

 مه ىلاعت هللا نذا ىم نك ئسميون وجم ومهحا وراووهحاشاب ن وكلا نوريسي ءاسنالا ف
 هدال هيلع. و ةيولعلا ملاوعلا الم ملسو هملع هللا ىلص ىلا ناو ءامحا اوناك 6 كلذ ىف

 اكلم لكو ىلاعت هللا نا راخالا مص يت درو دق لق ناف لاق ٠ ىلاعت هللا دابع لضفا ظ

 .ريقلا نأ با وملاف كلملا ىلا رمالا ٍجاستحا ال ناكم لكى ادوجوم ناك واف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ملسملاو ىلصملا نم مالسلاو ةالصلا هفلبم ماسو ةيلع هللا ىلص ىبلا بَ

 ةصوصخم ةفصب هيف ملسو هيلع هللا لص هدوجوب نكامالا ىقاب ىلخحسةيزم هل فيرشلا |
 دقو ةمدخلا لحمو ةكلمملا ىسرك ةلزتع وهف ةلكمالا نم هرغ ىف هدوجو نع ةرداز

 هللا لصدل ريق وتلاو مارتحالا لمس ىلع كلملا كيذل مملبلا ةمدخ ءادا ةفمظو هللا لمج ظ
 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع هنما لامعا ةكلالملا ض مع ليبقلا اذه نمو ملسو هيلع ظ

 ةرضحم عامحالاو ٠ ًاضبا ةمدخلا ءادا ةماقال لب هملع اهئافْخل سبل كلذ ناف ايشعو ةركب
 .تامص وصخ ىلاعن هللا نم زاف نملالا نوكيالناكمو نام ز لك يق ملسو هيلع هللا لص ىلا )

 نوكي نا حصن المع لمعو يتارملا ىلعاو بصانملا ىتس ١ نيدلا يف زاحو سهاوملا

 هم زالم بس ىلاعت هللا همحر ينوشلا نيدلا روت خيشلا انخشل مقو م كاذ ىلا ةلمسو ا

 راكبالاو ىشعلاو لابص.لاو ودفلاب ٍلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع مالسلاو ةالتصلا
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 ان الا كلسيبال ناكو بز هلعجو ادرو كلر دفنا ثيحم رابلا فارطلاو ليللا اناو ظ

 | ىتل أ اهنسأ اب ىللاعت هلوق ءانركذ ام. ىلع ةلوالا نمو لاق» نيقلت الو ةداجس الو ةيرذاعب ال

 . دوبشملل ًارضاح نوكي نا دب ال دهاشلاو اًرِذَنَو !” ارشبُمَو ادهاش كانلَسْر آ انإ ظ

 لك ءىلام ملسو هيلع هللا لص هلا مف هب دوهشمللا رظانو هيلع
 ا ناكم لكيف رضاحو ملاعلا

 ٠ مالعالا باتك ىف اس ورام نوكلا يف نوريسي ءاسنلالا نا ىلع ةلدالا نمو لاق مث

 ْ وطي ناك سو هيلع هللا لص ىلا نا نم ىظويسلا لالجلل مالسلا هيلع ىسبع مكحم

 ْ منسم نب ىسع ىحأ تيار لاقف كلذ نع لئسف ءاوملا يف «ىث ىلع ملسف ًانيح تيب

 ملسو هيلع هللا ىبص هلوق كلذل لدي امو لاق هيلع تملسو يلعملسف تيبلاب فوطي

 آ حصب الو امريمثو برغملاوقرشملا يف ىرب هنال ةيظظبلا يف ىلا ريسف ماسنملا ىف ينآر نم

 ١ ىز ىف ءكوس ذلمو هارت ممالا راس نال ةرخآ" الا فه ورع هراصتقاب رسف نا

 ] دوجوم ملسو هيلع هلا ىلس وهف ليصفتاو ةلمجاب و « ءرب مل نمو ايندلا ىف هآرر نم

 هتلاسر ىف ىلحلا مالك ىبنا اا_هروارسو احوروامسجو ىنعمو اح انرهظا ناب

 داروالا هنقليو ةلظقن لسو هيلع لآل س ىنإل مم م ناك نمو © راصتخاب ةروكذملا

 ةةرطلا خيش سيرد نب دمحا ديسلا هل, راملا ىدس تا اونسعا خمصو بازح زحالاو

 ساسلا يبا ىمسلا هللا فراىلا ىديس و هدارواو ةبازحا ةعومجم ىف اك هببددالا ظ

 باتكو مزارح ىلع خشلا ينامملا رها اوج باتك يف ام ةيناجنلا ةّ رطلإ بحاص يناجتلا ْ

 ]| يدس نا تاولصلا لضفا يناتك ىف ترك ذ دقو ©ين وفلا دمعس نب رمع خخشلل حامرلا

 ]| دق امهباقعاو امهفالسا نعو امهنع هللا ىضر ىرصملا يركلا نسحلا ىنا نب دم طقلا
 لا ىنسالا كروت ىلع لص مهللا ىهو تاولصلا لضفا نم نيعبرالاو ةعباسلا هنالص قلت

ب عمسجم ناك هنا ىلع لدب اذهو ماسوهلع هللا لص ىبئا ءالمأ نم
 ةالاصلا هيلع هظش ه

 9 خشلا»ه ةيمل ةينوحلاةطرلل نيش رصلا لا دححىديس فاني يأ رو مالسلاو

 ظ سرد ىف دهاشب ناك سو هيلع هللا لصىتتا نا ادلومو ًانطو ىلا |!دلب يوملا ىلع

 اريثك ناك ابنا دحلا خلا ءذيمالل ةلمج نم ناو ًارارم هنع هللا ىضر روكذملا هش

 يدركلا دوم خييشلا مهم ناو ةظقيلاو مونلا يف لسو هلع هللا ىلص ىنلا ىربام
 اريثك

 آر مالسلاو ةالصلا هيلع هس درا ىتمناو ملسو هلع ا لبس يلا رت ناك

 امانم الو ةظقف ال ملسو هيلع هللا ىلص هنع بجحم مل ىلحخلا روصنم دسلا مسن ناو
 ظ

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا ب وبحب وه لوقت هنع هللا ىضر ىذاتسا تعمسو لاق
 8 دقو *أ



 «و
 هيلع هللا ىلص ىنلل :هيئارم ىف ييرغملا تبان نب دما ىدنس نع فئاطللا باب ىف مدفت

 ' هتيناح وربءاملوالا عامجا نمو ©« مام ايو ر ال لمَ هيؤر ىف اهم رشع ةئماتلا نا ملسو

 / ىدبس تاولص ىلع هحرشش ىف سوردعلا نمح لا دع ديسلا 6 ءاكح ام ٍلسو هيلع هللا ىلص

 1 هَ هللا عشب لاق سوردسعلا رداقلا دع ىديسل مسابلا صه زل باتك نع ىودلا دما

 ترفاس لاق هرسس سدق يحلبلا دمحا نب دمج ىلاعت هللاب فراعلا ريكلا خيشلا نع ىور

 امو هتسردع رصعلا ىلصي هتيفاوف رداقلا دبع خيشلا ىرال باش اناو دادفب ىلا خخلب نم

 | هملا تمدَش هملع مالسلل سانلا عره و ملس املف كلذ لبق يا رالو هضأر تنك

 هللا ىأر دق دم اي يلب اي كبابحرم لاقو امسنم ىلا رظنو ىدس كسماف هتفاصو

 ةفيخ ىانبع تفرذو لئلعلا ءافشو حيرجلا ءاود همالكن اكنف لاق كني ملعو كئاكم

 قلخلا نم ىسفن تىاحوتساو ةبحبو اقوش يناشحا تقفخو ةببه ىصئارف تدعتراو
 | املف هللافا اناو ىوقيو ومس كلذ لازام مث هنعربعا نسحا ال ارما ىلق ىف تدجوو

 امدحا دين ناصخش ىلق نم ىل زربف ةمللؤم ةلبل تناكو ىدرو ىلا تق ةلمل تاذ ناك
 دحا اذهو يلاط يبا نب ىلع هنا ةملخلا يحاص ىل لاقف ةملخ رخآلا دس و ساك
 كلت ىنسبلا مثاضرلا ملخ نم ةملخ ءذهو ةمحلا بارش ساكاذهو نيبرقملا ةكمالملا
 ىل فشك هشيرش املف برغملاو قرمشملا هرونم ءاضاف ساكللا هبحاص ىنلوانو ةعلخلا
 تي أر امم ناكف يئاحعلا نم كلذ ريغغو ىلاعت هللا ءايلوا تاماقمو بويغلا رارسا نع

 انيف ءايل والا باقر مضخم و هلاح ىف راكفالا ماهفاو هرس ىق لوقعلا مادقا لزت اماقم

 ( ةفاط هتماسنال هراونا ةعشاي رئاصلا راصبا شهري ءرئاصب ىف رارسلا رارسا لهزيو

 | عكحاراا هيه ىلع اهروهظ تنحالا نيبرقملاو نييناحورلاو نيسودكلا ١ ةكئالملا نم

 سوا ثم لاو لسساولماقم لكنا هبا انا قت ماقما كقذ ددسقل يلم

 8 هكصضقو هتلمحو هللومو هود برقم نكع وايلوأ فيرصت وا فراعل لع وا بول

 ةدم تنكف لك هءو ردص هنو أمن هنمو رقتسا همن هرخاو هلواو هضعبو هلكو

 تقوط م هتتماسم عسيطتساال ةدم تنكمو هيلا رظنلا تقوط من هيلا رظنلا عيطتسا ال
 نع ملسو هيلع هللا ييص هللا لوسر هيف اذاف هيف نم ملعاال ةدم تدكمو هدماسم

 هيلع ىلامت هللا تاولص ىسعو ىسومو حوت هلايث نعو ليريجو مها راو مدآ هنيع
 هللا سدق ءاملوالاو نيعحا مدع هللا ىضر ةباحصلا رباكأ هن. داب نيبو نيسمجا ميلعو

 || ملسو هيلع هللا ىلص هتبيه نم ريطلا ميس ؤر ىلع نأك ةقلحلا ةئيه ىلع ًامايق مهحاورا



 4و
 نيمجا منع لا ىضر سابلاو ةزمحو يلعو نائعو رمد ركب وبا هنم تفرع نم ناكو

 ىرتستلا لهسو ديتملاو ىطقسلا ىرسو ىنركلا فورعم ءايلوالا نم تفرع نمموأل
 ظ مهمحر ىعافرلا دمحا خيشلاو ىدع خيشلاو رداقلا دبع خيشلاو ءافولا وبا نيف راعلا جانو

 ظ ءاملوألا برقا نمو ركب وبا ملس و هلع هللا ىلص ىبلا ىلا ةباحصلا برقا نم ناكر هللأ

 ءاسسنالاو نودرقملا ةكئالملا تفاتشا اذا لوش الثا تعمسف رداقلا دبع خبشلا هيلا

 هماقم نم لزتي ملسو هلع هللا ىبص دم ةيؤز ىلا نويوبحملا ءابلوالاو نولسرملا
 ]| هراونا فعاضتتف ماقللا اذه ىلا دحا هيلا رظنلا عمطتسي ال ىذلا هبر دنع ىلعالا ]|
 قئفرلا ىلا دوعب مث هتكريي هناماقمو هناكم ولعيو هندسه اشمع هلاوحا وكزتو هتؤرب ئ

 يل ثدب مريصملا كيلاو انشر كنارفغ انعطاو انعمس لو لكلا تعمسف لاق ىلعالا

 تطقساو دوجوم لك نع ىنتفطتخاو دوهشم لك نع ىنتيضف مظعالا سدقلا نم ةقراب
 |رماس يف انأو الا رعشأ سف نيس ثالث لاحلا اذه ىلع تْقاو نيسفلتخم نبي زييمتلا ىنم

 ىرخالاو ىدسنع هيلجر ىدحاو ىردص ىلع ضباق هنع هللا ىضر رراقلا دبع خمشناو
 ىلا كدر نا ترما دق“ ىنحلب اي يف لاقف ىرما تكلمو ىزمت يللا داع دقو دادنب يف ظ

 ىلاوحاو ىتادهاشم عسمجم ىنرخا مث كرهقام كنع بلساو كلاح ككلماو كدوجو
 تلاأس لاقو سفن لك يف ىلع هعالطا ىلع لدب ًارابخا تقولا كلذ ىلا ىرما لوا نم

 ]أ عسو ماقملا كلذ ىلا رظنلا ”تقوط ىتح تارم عبس ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 | ىتح تاره عبسو هيف نم ىلع تملطا ىتح تارم عبسو هتماسم تقوط ىح تارم
 ىح تاأرم مديسو تاأرم مدسو تاره عبس كيف ّلاتلأس دقو ىدأالملا تعمسا

 ًاساك كاقس ىتحةره نيعبس كنف هتلأس لبق نم تنكو ةقرالا كلت كل تحال
 © »أ ضئارفلا نم كتاف ام مسمح ضفا ىباي هناوضر نم هملخ كسلاو هتيم نم

 نأ زور ىدمس للاب فراملا رثكأ وا سيراركةرشع مجح ىف ااتك تيآرو
 هتوؤرو ءاملوالاو ءامسالا هيناحو رب هسعامجأو هنافشاكم هش ركذ تافشاكملا ةمسأ

 مدس ٠ ام مسج لش دعب ماو راصحما الو فنك ريثب ىلامتو هئاحسا هلاهندهانم و ةكنالملا ٠

 سيردا نب دمحأ ىديسةفقيلخ ديشرلا مهارإا خيشلاهللا, فراعلا ى دسسل اباتك تبأر

 "ةسمالعلا نم ؟؟١9 ةئس ناضمر +١ يق هملع تورو ةلئسا نع هب باحا اميع هللا ىضر

 لوس لل دوضحلا ةفك نع ةدافالا نمانل متركذ امو همف لاق قازرلا دع ىلع خمشلا

 فا ىبص لوسرلا ىرب كعابنا نم دحا لكنا له هنم دارملا امو ملاسو هيلع هللا لص



 4 و
 أ ىؤطصملا حورل كِلَذ لهو الاثم وا ةريصلا نسب وأامانم وأ هرمسب نيعب ةلظَ# ملسو هيلع

 هع هللا ىضر لاق كلذ انل اوحنو اماه وا فيرمشلا هدسج وأ ملسو هيلع هللا لص

 لا ّؤسلا ىلو الا لئاسم احم و مالسلاو ة ةاللصلا ةيلع لوسرلا روضحلا ىف ةرشاملا ةلسملا |

 دشرأ 6ك ظافحلا قافناب راح كلذو ملسو هملع هللا ىلص لوسرلل روضحلا ةفك نع

 ىف ىوارفتلا دسمحأ ةمالعلا ىدمس خمشلا هركذ ام كلذ نف مالعالا نم عمج كاد ىلا

 | هللا ىلص هتيؤر نا لاصقف منع هللا ىضر يناوريقلا ديز يبا نبا ةلاسر ىلع هحرش رخآ |
 هناذ نارلا ىرب له اوقلتخا اماو ظافحلا قاقتاب مانملاو ةلقيلا ىف زوجم لسو هيلع

 نلازغلا يناثلا ىلا يهدو ةعامج لوالا ىلا هذق ابركحم الاثم ىر وا هققح ةفرسشلا

 (( ىدلا رونو ةبادهلا جارس ةبؤر ناب نولوالا جّتحاو نورخاو ىفارلاو ىفارقلاو |

 | هضارعاب سمشلا مرج ينرملاو دعب نم سمشلاو جارمسلاو رونلاىرب 5 فرامملا سمشو
 | ينارلل بححلا هللا قرخم لب فيرست ريقلا هاذ قرافت الف فيرشلا ندا كاذكف |!

 | ال ةفاقش بححلا لمجت وا برغلاو قرمشملا نم ولو ءار لكمارب ىتح عئاوملا ليربو ]|
 !| نم مولا ةفا هلحم م هزجمدلاردا امانم ءابؤر نا ىنارقلا ه مزج ىذلاو اهءارو نم بححم ]
 | مهارا خلا ىدس قاسم ىمعالا هارب دقدلا لملدب رصنلا نيب الةريصتلانيعب وهقبلقلا ل

 || انه هنداءال اموزل را لف هريغو ىط وسلا ظفاخلا نع لوقتلا نم مدقت ام ضعب دمشرلا

 ا ىدس لاق « مجارابعىف مدت ام ريغ مانملا ىف ملسو هملع هللا ىلص هايؤر ريصتيق لصف

 ةمالعلا ٌةرامع لقت نا دعب مانملا ريست ىف ماثالا ريطعت هءاستك ىف ىسلب انلا قفلا دع

 ]| ىف يناريسف مانملا ىف يقآآز نم ٠ ثيدح حرمش ىف لئامشلا حرمت نع ةمدقتملا رجحنا
 ( لئمتي ال ناطبشلا نلف مالسلا مهلعءايسنالا رئاس كلذكو ٠ يب لت الااطيشلا ناف ةظقبلا
 ]| ملسو هيلع هللا فص ادم انين ىأ ر نفمالسلا مبملعةكنالملابالوءاسنالاب ال وهني آب الوهللاب

 | ىؤراؤاو هنحس نم جرخ انوحسم وا هنع جرف امومهم ناك ناو لاخلا فيفخ ل م1

 || اورمصت نيمولظم اوناك ناو مهرامسا تصخرو مَع جرق ءالغ وا راضح هيف ناكم ىف |
 9 ال ىتلا هبافص نم ةلسلا هه ثدرو ام ىلع ملسو هيلع هللا لص هب ؤرو اونما نيشاخ ءاآ

 أ كن ردق لعو اس دو - ٍْك ةفاعلا نسحم يفارلل ةراشمف ابع ربعي نا ففصاو نسحم

 أ املمم وا هلع البقم ءآر ن ماما ف مالسلاو ةالصلاهلع هتمؤر كلل زن ” كارم ءافصو

 أ واا الاسوبلم ءاسك وا انسح ايش هممطا ها وا قي رط ىف وا هتالص ىق هن امتؤموا هل ||

 قلب م اح الداع هنمز ىف ناكو كلم كلملل العا ينارلا نكن اف ربخم هلاعو وا هدعو
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 «تاف
 لزانم ىلإ غلب ادياع ناكنأو معامب لمع املاع ناك ناو ركتلا نع ىهنس و فور عملاب يعي
 ناب ارو ىدتها ارفاكن اك ناو ىلاعت هللا ىلا بانأو بات ايصاع ناك ناو تاماركلا لها
 ىذل اول وُسَرَو َمَأِب اوُنم ام ىلاعت هلوقل هتيما عم نطاب ةرامع وا ةءارق وا ملع نم هدصق
 كا ىلص هلال ال وبقم اعمفش قزرو ناطلس ىذ نم نمأ اهاخ ينارلا ناك ناو ألا

 هسنفن ىف هللا قتلذ هلالضو ةعدب ىلع ينارلا ناك ناو ةعافنلا بحاص ملسو هيلع
 هتؤرلدبو ةحرفم ةراسب ىنارلا ىلع تمدق اميرو هلع اضرعم هأر نا اصوصخ
 ل نيب نم لان امبرو دعولاب ءافولاو ةلاقملا قدصو ججنلا راهظا ىلع لسو هيلع هللا ىلص
 آ اميرو ضغلاو دسحلاو ةوادعلا مهم هل تاصحاعرو مهس دحا هغلبس مل اغلبم هبراقاو هلها 1

 هتؤر لدن دقو هبوبا نم مثيلا هكردا اميرو هريغ ىلا هنطو نم لقتساو هلعا قرظ |
 | ىرساو هسدق لبق ريحلاو هيلع ملس ىلغلا نال تاماركلا راها ىلع سو هيلع هلا لس |
 ندلا نيلاحكلا نم يفا رلا ناك ناو هلا راحشالا تعسو عا ردلا هبطو ءاسلا ىلا هب

 نيع در مالسلاو ٌةالصلا هملع هنال دحا هغلبب ملافلبم هتعانص ىف غلب راصبالا نوجلاعي |
 | بامصناو غلا لوز' ىلع لد شطعلا سانلا دهجأ دقو رفس ىف ينارلا ناك ناو ةداكك |
 نآك نا كلذكو ءاملا مدع دنع هعباصا نيب نم ءاملا عبن سو هلعّللا ىلص هنال ةمحرلا
 ا هنأر ناو .نوسستحم ال ثمح نم ةكربلاو ءاخرلاو مسشلا ىلع لد طحقو دهج ىف سانا

 رئارضلاب تيلسا امروةنامصو اهسفنل ةناماو ةفعو ةحلاص ةربشو ةميظع ةببر تغلب :ًارما
 لسو هيلع هللا لص هتس ٌؤرو ىلاعت هللا ةعاط يف هتقفنا لام تاذتناك ناو اطاص السن تقزرو
 ناك ناو اسس رمث ناكن أ كل ذكو اهظع اغلبم غلب مّسس ءار ناو ىذ الا ىلع ربصلا ىلع لدي
 || ىلع ملسو هلع هللا ىلس هتبؤر تلد امرو هبطب سانلا عفتلا نادبالا لاعي نم ىفارلا
 ملسو هيلع هللا ىلصءار ناو هبابحا هعم ناك نا اصوصخ نيرفاكلا رامدو ني ّوملا رصن

 تييلا بح جحي ل نم ءآر ناو ىلاعت هلا ءافش ضيرم ءآر ناو هند ىفق نويدم
 ىور ناوىلامت هللا ءافك نحت ءار ناو ىلامت هللا هرصن براخم ءارناو مارحلا

 ]| نوللا بحاش ءآر ناو هه ىلع ناكاذا تبصخا ةبدج ضرا ىف ملسو هيلع هللا ىلص
 روهظ و ناكملا كلذ ىف ندلا نهو ىلع لدي كلدف حرا وحلا ضمب اصقان وأ الوزهم

 7 مالسلاو ةالصلا هملع همد برش هنا ىأر ناو ةئر ةوسكهملع ىأ رنا كاذكو ةعدلا
 ظ هفقاش ىلع كلد لد هسالع هب رمش هنا ىأر ناو دامملا يف ديشتس هناف ةيفخ هنن اح 0

 رور هناف اكار ءار ناو مهلتق ىلع ناءاو ملسو هيلع هللا ىفص هس لهإ مديت لخدو |



 مما ماو رمل ماتا امنا ءآرناو الجاد هز ىلا هجوثالجا و ار او اكد هوت [ش
 ١ ىأر ناو فيرش لحجر سو 5 هيلع هللا ىلص هلست نم توع تام دق هار ناو هنامز
 هلاذ ريق تح *زانج عسيش هيا ىأر ناو ؛ همسات < همصم هعقبلا كلت ىف ثدحم هلاف هتزانج
 ىلا نبا هلا ىأر ناو النعالام باساءربق رازدف ” هنأ ىؤ ر ناو ةعدللا ىلا لمع
 ايؤرو هش هناا نمولخ ىلع ءايؤر تلد هلست نم وه سيلو ند [سو هيلع هللا لص
 مسيمج معت لب ابك ربب ستخم ال مان يقسو هيلع هلا قلم هللا لوسر دحاولا ل ا>رلا
 , نم وا ايندلا عام نم ائيش ءاطعا دقو ملس وه لع هللا لص ىتا ىأر ناو نيملسملا

 1 لثم هولا .ىدر ءاطعا ام ناك ناو ءاطعا ام ردّش هلا ريخ وهف بنارشش وا ماعط
 || اوضع نا ىأر ناو بعتو ىذا هب قي هنا الا مظع سما نم وحنم هناف هوحنو عيملعللا
 .نم ةعدب ىلع هناف هزرحا دقايؤرلا بحاص دنع مالسلاو ةالصلا هملع هءاضعا نم
 | وا نايل نم ابو سبل وا مالسلاو ةالصلا هيلغ هبروص ىف لوحم هنا ىأر نمو هعئارست
 ا ناؤهولذيف ناك ناو ضرالا هل تلادؤ هلاث كلملل ايلاط ناكن اف هفمس وا همتاخ هل عقد.

 1| لوزن ابزط وا ىنختسا اريقف ناك لو ءدارم كلذ نم لان ملع بلاط ناكناو هللا ءزعاأ]
 ظ ناكم لخاد يف ءار نأو هتكرب رمسب هناف بأ رخ ناكم يف ٍلسوهيلعهّللا قص ءار نافل

 | يف نذؤي سو هيلعهألا ىلص ءار نمو ةربعو بأ ١ ناكملا كلذ ين نوكي هناف هيف اسلاح

 ظ عمتجا هبف ىبصو نام يف ةالصلاماقا هار ناو هلاحرو هيرامعو هيصخ رك ضوه ؤ
 1 هند حالصب رمأي يب هلاف لحتكي ملسو هيلع هللا لص ءا ر نمو نيملسملاب قرفتملا مالا ]

 نسا دئاز انسح ءآر نمو مالغ للا ناف اهلمب ءآر وا لماح هنآر ناو هكدح يلطو أل
 ضاسابف سيملاد وس ةعركلا هتيلس ىأر نمو ايؤرلا يبحاص ند'ىق ةدايز كلذ ناف ظ

 ظ ىلع لري هناف لهك ةزوص ف سو هيلع هلا لص ار نمو اهظعابصخو ارورسس لانس هناف
 مامالا نإف نوكي ام منعا مالسلاو ةالصلا هملع ه ءار ناو هنادعا ىلع هرصنو هلاح ةوقآل

 يأر ناو نيملسملا ةنامال ظفاح مامالا ناف اطلع هقنع ىأر ناو هناطلسو هتساير مظعت

 1 ىأر ناو دسملا ءاطع يف ايخس نوكي مامالا ناف نسحاو نوكي ام عسوا هردص نا ظ
 ا ماسمالا ناف ةفومضم ىنمدلا هعباصا ىأر ناو ايف لام ال ةيلاخ نارا ناف الاخ هنطب
 ٍ ]| ىأر ناو هابع ىلع قم الو دهام الو حم الاب ورنا بحاصو قازرالا ىطس اال

 أ يحاص و تاقدصلاو داهجلا لاوماو هدانحا قزر سبح مامالا ناَف ةم ومضم ىرسسلا هديب
 | عباسالا ة ةجح رقم + سو هيلع هه ىلس ءدب ىأر ناو لئاملا عنو ةاكذلا ىدؤي الاؤرلا ا



 ايهيباصا ةضباق هدب ىأر ناو دهاجمو محم ايؤرلا بحاصو قاز زالا ىطعي مامالا ناف
 هيلع هذخف ىأر نمو ايؤرلا بحاص اذكو مه هباصا و مامالا روما تدقعا اهفك ىلع ِ

 ىزؤي ناو .لاملاو ةرنكلاب نووش هن هيريشع ْنَأَف أرعش زكاو لمحاو مظعا مالسلاو ةالاصلا

 مه وجالس هيلعو ركسع يقف مالسلاوةالصلا هملع هار نمو مامالا رمع لاط الاوط هيقاس |

 ليلق ركسع يف ها رنأو ةنسلا كلت يف مزهن نيملسملا شيج ناف نوبجسي و نوكتسضي ظ

 مهاداعأ ىلع نو رصتس نيملسملا ناف عوضخلاو ةلدلا ميلع رهظن مان ريغ حالسو
 1 مالسلاو د الاصلا هيلعدنا ىأرنمو ةلذآ“ مت ورد 6 كرمت دقل و ىلابت هلوقل

 ١ هيلع هدجسم يف ءار ناوأي ؤرلا حاص يه لاوز ىلع لدي هناف هتبللو هسأر طشمب

 نع ىخاوب ءار نموازعو ةوق لاس هاف فورمملا هناكم وأ همرح وأ مالسلاو ةالاصلا

 لاسو ىختسي هناف مالسلاو ةالصلا هلع ءربق ىآر نمو اهقفو املع لانس هناف ةب هطصلا

 هللا ىلص ىنلا وب هلا ىأر نمو صلخ انوجسمناكناوهتراجت ىف جبر ارجان ناك ناو الام |
 هللا للص ىلا جاوزا نم ةدحاو نا ىأر نمو 00 ا

 بتم هما ٍلسو هيلع هللا ىلص يبا ءارو ىنثم هبا ىأر ناف هنامئا داز هما ملسو هيلع

 هنأرمأ قوقج ءادإب هرمي هناف هرما يف رظنم ملسو هيلع هللا ىلص ىنا ىأر نمو ةنسلا

 ءار نمو هلام َءاكز ءاواب هرمأي هناف لسو هيلع للا ىلص ىنلا عم لكح أي هنا ىأر نمو

 1 هرمأف قدصتم الو لئاسلا نم اي ورلا بحاص ناف هدحو لكحأب مالسلاو ةالملا هنلع |

 هرماف ةعامملا عم مالاصلا ارا هباف لعن الب سو هيلع هللا ىلص ىلا ىأر ناو ةقدصلا |

 ظ مان نمو لا هللأ لسس يف داهجلاب هرمأي هناف هضخ اسال هآر نمو ةعامللا عم ةالصلاب !

 | 001 ىلص ىنلا مدي اطولخم همد ىأر نمو هتنس عبتم هناف هخاص ملسو هيلع هللا ىلص |

 هلوانس ملس هيلع هللا ىيص تلا ىأر ناو ءاملعلا حكاتس وا اغنرش رهاصي هناف ملسو هلع [

 ظ هناف لسعلاو بطرلاك هعون بحتسي امم اشيش هلوان ناو مه نم وبحب هاف لوقبلا نم ايش ئ

 1 هنافيطخم سو هيلع هللا ىلص ىنا ىأر نمو هلوان ام ردقب معلا نم لانمو نأ رقلا ظفحت |

 ا ىسح

 1 سيب +

 : هناف ايش ءاطعا ملسو يلع هللا لص ىبلا نا ىأر نمو ركذلا نع ىهنيو فورعلاب رمأ: |

 ّْلسو هيلع هللا ىلصىنلا ىر نموةعدب لخدي هناف هيلع هدر ناف حلا عس .و ًاملع لانس

 ا سانلا ناف ريك خسش وهو ءار ناو لتقو ةنف انا ىفنوك لاف ليوط باش ةروص ين

 نوللا ض سببا مار ناوةبوتلاب هسض ثدحم و ابصلا كرتيهناف نوللا مدا وهو هار ناوةيفاع |

 مخرب وا هلداجم واهيناعي ءار نمو هت رط ميقتسنو هلمع نسحمو ىلاعت هلا ىلا بوني هناف |



 « جا
 ْ لب سو هيلع هلا لصهنا ىأد صو بيلا يفايئدسا دق عدي كاز ناف هلوص هللع 1

 | ىف تام ملسو هبلع هللا لصاهنا ىأر سمو كلذ ىف تتلف هنع ىورب اذام رظتيشف

 1 تبارو» ىسنبانلا فراعلا مالكىبْنأ عضوملا كلذ ين هنسلا توهم هناف عضاوملا نم عضوم
 ىكر لثسو هصن ام سيردا ن دمحأ ىدايس مالك سم عومج ا سينا دقعلا باك يف
 : قحأ ءايؤر اهب توعنلا ةروصلا ري ىلع لسو هيلع هللا ىلص ىلا ىأر ر نم هلع هليك

 / ناوا_ةحءاردقف سو هيلع هللا لص ىتلا ىأر ص ناف قح ايؤر اهناب باحاف ال ول
 | مسو هيلع هللا ىلس ىبثا ءيجم ناك مالساا هملع ليربح نا لملدب هنروص ريغ ىلع نك

 | ةأرملا فف ملسو هيلع ىلص هل نيئارلا ةلاح فلتخم امناو ىلكلا ةيحد ةروص ىلع
 ظ نس تلك سيق تسبق تنك ناو ًانمح تأ احح تنكح ناذ كتروص رظن
 ظ نم ّوملاو ىلاعتو هن احس هللا عم هلم ردق ىلع هارب ملسو هلع هللا ىلص ىنلا ىأر

 | هلا ىلس اج توعتملا ةروصلا يف ناك ناف ىهن نع ءاسمن ا رماي هرما اًذا اماو هيخلا ةأرم
 ظ ازا ىا (هنع بنام كلذكو عتب هناوةلغقسلا ىف هرماك مونلا ىف هب ءرما اف ملسو هيلع .

 1 ىفءار ام طضب ال يئارلا نالهب لمسي الف الاو ةسرتلاماكح الا قفاوم كلذ نك |

 هنغ هللاىضر لاقو مش الف كلت هن روص ىلع نكي ملاذا اماو ( ءاملعلا هلاق اك همانم
 هنا هقدص ىف كشا الو هربت قنا نم يربخا روكذملا باتكلا ص رخل مضوم ىف

 مارح ما لالح كانتا هللا ٍلوسر اي هل لاق مانملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىؤد
 ]| ىف تندخ يئارلالاق انالث اهتبراق امل هذه هترش ول لاقت هننجت ىعو هشئاع ىلا تفنلاف
 ظ ىف تيسناف ثيدحلا عضاوم نم عصوم ىا ىف ةصيرشلا ىف نرح دق لهل لوقا نا

 / هللالوسرابواق النيم ْؤملا ما ةعئاع هسرش ولىذلا ازهىلا رظناف هئع هللا ىض رلاق لاخلا

 ظ لا ىلص هللا لوس ربرق مدع هءيرسش لعبتي امم ملفعا ةبءادىاف لسوهللع هللا لص

 ١ ىتلا ىأر نمواذه نم مظعا هعرج ضيرعت ىاو نينم ولا ما هتحوزل لسو هملع
 | منا نم ىلع مالسلاو ةظَش ها رامئأكف امام ءآر نمو اقح ءاردقف ملسسو هيلع هللا لص

 !| نعل ملسو هيلع هللا لص لص ىنللا لاق اده لثملو هنع "كيكو هنع هللا ىنر لات ىدملا |

 ١ موق ىلع مرحاذا هللا ناو ابهئامتا اولك واه وعابف موحتشلا مهيطع مرح هللا نا دوبلا هللا
 | لاقو هدا امبلعهّللاىضر ساعناودوادوباو دمحا مامالاءاور هم مهبلعم رح ىث لكأأ
 | لو هلع هللا لص ءاي ور ةحص همالع ةيريشقلا ةلاسرلا مرش ىقاب رز مالسالا خيش ١
 ص ليوان هل نوكي ناب ةميريشلا هن تءاح ام فلام ام هن تا 1 ننس



 ١ه
 | ناتكض يخلص ىروناسيتلا ظعاولا دمس وبا مامالا ىورو ه» ها نفلا اذه ءاملع دنع ظ

 تعمس لاق هنع هللا ىطر ةريره ينا ىلا ءدنس هل ريعتلا باتك ىف ؤطصملا ىرش ٠

 ظ ناطببلا نافةظقبلا ىف آر امئأكَف مانا ىف ينآر نم لوقت ماسوهيلع للا ىلص هلال وسر ظ

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةدانق وبا لاق ةملس وبا لاق ءىب لثمس ال ش٠

 هيلع هللا ىلح ثان هع هلا ىضر كلام نب سنا ىلا هدنسبو + قحلا ىؤر دق يآ

 ةاتسإلا لاق ٠ ٠ مانا يف ينآر نم راسثلا لخدب نأ ملسو هلع هللا لص هللا لوسر لاق '

 نيوطق نيل ملا ةححر سو هلع هللا ىلس ادم هلل ثم دق هلع هللا ىضر دعس ربا ْ

 هنيد هللا ىفق نويدم ءار نا هناف همانم يق هارب نمل ىبوط و هعباف هنامح ىف ا رن |
 ناو تيبلا جح رورص هر ناو هللا ءرصن براحم آر ناو هللا » ءافش صن ره ءارنإو

 عضوم ىف ول الدع للعلا لدب ملظلا هيف انف دق عضوم ىفواتبصخا ةبدج ضرا ىف ىؤر |

 لوس هنعع هللا ىضر بلاط يبا نب ىلع دبش ىدادغلا دق ن لع نسم !ابأ تعمبس

 ربمملاو ربقلا ني ثبو هشضدملا تس حاف نينس رشع شرط يب ناك ريقفلا بيط ىبا نإ لأق ظ

 ىل لأس نم تلق تنا هللا لوسر اي تلقف مالا ىف ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا تيأ رف ظ
 ] نم ةليسولال لأس نم تلق ىنكلاو تلق اذكح امال افا لاق ىنعافش هلتبجتو ةلبسولا ظ

 ا لل

0 

 ٠ قرضخ عاق رلا ىلع اهتكأ ةجاح ىل تناك اذاف ربشا ةمب را ناسللا كسمت اناو تبقناف 1

 | هللا ىلص هللا لاوسر ةندم تلخد لاق ءالملا نب هللا دع حو لاق ٠ هللا افع
 1 هيلع تملسف ملسو هيلع لا لس هللا لوسرربق ىلا تمدقتف ةسقاف يبو سو هسيلع

 تمحت مث كفمض اناو ةقاف يف هللا لوس راي تلق م امبملع هللا ناوضر هسحأص ىللعد |

 | تلك افا فمر ىلا عفدف تمقف ىلا ءاح لس وهيلع هللا ىلص ىبن ؛| تيآرف ريقلا نود تمتو |
 لاق ىورخلا يراقلا ءافولا يبا نعو لاق ٠ ٠ فيغرلا ضعب ىد ىفو تيشسأو ههضع

 ] ًأرقا تنكو هلام الث و نيس ةنس ةناغرف مانملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىطصملا تيار

 ىنلاتيأرف تمنق اممم لزاما ىلا تفرصتاف نوثادحت و نوعمسب ال اونكو ناطلسلا دنع

 0 ا سا 8

 ظ للا ءزاكنا ملا ا رقفا مالسلاو ةالصلا هملع ىللاقف هنول ريغت هناك ملسو هملع هللا لص

 ماع حبلا مس

 | هللا ءاشا. الا اذه دمي ارش ال كتءارق نوعمسي الو نوثدحت موق ىدم نيب لجو نع |
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 هللا ءاش مالا لاق هناف ملكنا رمالا رخآ يناب اوتفاق ىؤرلا باص و تيدا تاما

 ىنلا تيأرف الوا هبق تع تنك ىذلا عضوملا قربشا ةعبرادعب تماق ءاننتساوهو |

 لاق هللا لوسراب مهن تلق تدب دق ىل اقم ههجو للبي مانلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 موق ىدب نيب تنك اذا لاقو هتاسب ينال مف كناسل ٍجرخا هيلع هللا بان بان نم

 يناسل حشا دقو تبت اف هلبا مالك اوعمسي ىنح كنءارف عطقاف هللا باتكح أرقنو َ

 للا ىلص هنا لوسر ىأ رف ضرم ريسايملا نم الجر نأ ىكحو لاق  هنمو هللا دمحم ْ

 املفآلو ال دف كضرم نم ةسفاعلا تدرا نا هل لوش هنأك ةلمل تا اذ سو هيلع

 اهقرش نا هرمأو مهرد فال أ ةرشعب هنع هللا ىضر ىروتلا نامفس ىلا تعب ظقمتسا

 اهفصورلاعت هللا ناف ةنوتزلا الوال هلوق ىنعم لاف ايؤرلا ريت نعهلأسو ءارقفلا ىلع |
 ىوادتف لاق كب ءارقفلا قافترا كلام ةدئافو هس ْرَغ الو ةَقرَشأل لاقف هاتكىف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يما هلامعتسا ةكريب ةيفاملا هل هللا بهوف نوشسزلاب
 مالملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص دنلا لوسر ىبا الجر نا انقلب و لاق ٠ ءابؤر هميظععتو

 ْ هن حلصن ام كبلا عقرر هل لق و ىبع نب ىلع ىلا بهذا هل لاقف هلاح قيض هللا اكشف ظ

 تنكو ءاحطبلا ىلع ىنَسأ ر كلنا ةمالمب هل لق لاق ةمالع ىاب هللا لوسرأي لاف كرما

 دق ىسع نب ىلع ناكو كناكم ىلا عجرا تلقف ىننثجو تلزتف ضرالا نم زشن ىلع ظ

 دالموب وهو ىبع نب ىلع ىلا ءاح لجرلا كلذ هشااملف ةرازولا هما تدرف لزع

 عفدو كنس و ءذبب ,ضقا لاقف راند ةلامعبرا هيلا عفدو تقدص لاقف هتصق ركذف رزو

 لاق ٠ ىلا عجرا كلذ تقفلا ازاف كلام سأر اهلمجا لاقت ىرخا ر راشد ةتامعبرا هنلا

 نماجاس تعب لاق ةسلابطلا عيسي ناكو ةرصبلا لها نم اداررب فرعي لجر ركذو أل
 اميلع هللا ناوضر رمجو ركب ابا بسف هنمث ىق هملا فلتخا تنكو زاوهالا ةالو ضب |

 هللا ىلص ىنلا تيأرف كلذك ىنليل تبذ مومغم اناو تيلقناف هسيلع درلا نم هتبه ىنتمنف ||
 امنع هللا ىضر رمعو ركبأبا بس انالف نا هللا لوسر اي هل تلقف مانلا يف لسو هيلع ظ

 تلقت قبع ىف حمدلا مظاعتن هحنذا لامه هتموت هما لاقف هب تيل هب ىننلا لاك

 هتحمذن هقلح ىلع نيكلا تررماق تارم ثالث لاق ىتح هحمذا لاق هحنذا هللا لوسراب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تدأر امب هربخاو هظعأ هللا هذا تلق تحصا املف |

 مهم ريغ لجر نيريس نب يقاو« تام هنا لمقف ةلولولا تعمس هرادت تغلي املف تبهذف

 هلا لوسر هجو ىلع ىلجر تعضو دقينأك مونلا ىف ةحرابلا تيأر ينا لاقف ًافلق هنيد ىف



 «.و
 ظ انهما (مهملخاق لاق من لاق كيفش عم ةحرالات لهل لاقن ملسو دع نا لم

 مالك ىبنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دم هيلع مهرذ هسلجر دحا تحن ناكف

 ركصالا خيشلل :تارغبملا ةلاسر هيف ركذا لصف وف ىلاعت نا همحر ظعاولا دعس يبا

 | للا لص ىنلل هيسارم نم ةديفم ةامح ىهو هنع هللا ىضر يب رعلا نب ندلا ىحن ىديسأ
 ةبقاملاو نيملاملا بر ل دما محرلا نرحرلا هللا مسإ © هنع هللا ضر لاق لسو هلعأ

 ايؤرلأ لمج ىلامت هللا ناف دعب اما «نيىفاطلا هلاو دسم اندس ىلع هللا لس و ئقتملل

 ىلا ءركذ اك ةوبنل ءازجا نم أزج اهلعجو ءدابع نم نيملسملاو هلالوا ىلا هيحو
 | نأ ملسو هيلع هللا. ىلص هللا لوس ر لاق لاق هلع هللا ىضر ةرره يبا نع هدنسم يف

 ظ هللا لوسر لاقف سانلا عزفف لاق ىبالو ىدمب لوسر الف تمطقتا دق :وبتارةلاسرلا ظ

 ' اهارب ملسملا ايؤر لاق تارشبلا اموّننا لوسراي اولاق تارشبملا نكل ملسو هيلعّنإ قلص |

 | ءركدو حصص نسح ثيدح اذه ىسع وبا لاقوةوبلا ءازجا نم ءرج ىهو هلىرت وا لجرلا
 مل هه ءىدبام لوا ناك تلاق اهلع هللا يضر ةسصئاق ثيدح نم حمحصلا ءددسسم ىف ملسم ظ

 قلف لثم تح رح الا ايو رىرتال ناكف ةحلاصلااي اب و رلا حولا نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اك وكم ريع دَحآ كبَر يلإ مالسلا هبلع نسوي نع ًارابخا ىلاعت هللالاقو حبصلا

 لاق ًادحس هب دي نيب هاون و هنوخا رخاملف نيدجاَّس ىل مهنا ار رمق 1و نْمَتلَأَو

 نع ارابحا ىلامت لاقواقح يبر اهلعج دق لق نم ىايؤر ليوأت اذه مالسلا هملع

 تمد يل ان 1 ىف ىَرأ يف ب اي مالسلا امهملع لمعامسأ هسا عم مارب

 ىلاعت هللا ه اان مانا يف هار يك هنسا عذب ن السلا هيلع دار ,١املن ىَرَت ذمار ف

 هيعضرأ ن 1ىسوم ماىلا اًنحْوآَو ىلاعت لاقو ٠ ا زارلأ تقادم ادق ميهارنا اي

 | مالا فاما رايؤر ناك حولا اذه نا لبق هصقلا م1 ىف هب هقلاف هيلع تنخ اًذاَق

 هنم دوعت ا ماملا يق هتسأ رام ءزخلا اذه يف كذا نا تفزع يلاو هلع لاوض راق

 نا لعاو ٠ ءركذ د ىلا جاتحا الف ىناذذب صقخم امو ريخلا باسسا ىلع نيمت و ريغلا ىلع ةعفنم

 | ثدحم ىلا ىهو سفنلا نم ايورو تارشدملا ىهو هللا نم اي ؤر ماسقا ةنالث ىلع اي ؤرلا

 ناطيشلا اه كنزحمل ةعزفملا ىو ناسطنشلا نم ايؤرو ةظقللا يف هسفئ اهم لجرلا |

 هرضت ال اهاف ثالث هراس نع لفتيلو ىأرام رش نم هّللاب ذعتسلف هنازحت ايؤر ىأر نفا

 | ةالصلا هيلعةنع اورو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ءانبوراذكه اب ثدحت الو ٠

 معاد هل تبق 6 تلعقس تليق ذاق لاك لج رف ةقلم انا زرلا فلق ا مالسلاو
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 31 ا

 نوري نيعون ىلع ءاملعلا نم ءالضفلاو ءايسنالاو ةكئالملا ةيؤرو مونلا يف هللا ةيؤر نا |

 ا ١-0

 ةحبق ةروص ىلع نوربو هنأب ىف نسحلاو لامكلا لضافت ةلماك ةئح ةروص ىلع
 مظمت . اهم نحف نرمأل ةروصلا هذه كاردالا ادهو نصقلاو حفلا يتارم ىلع ةصقان

 | ىلا مجرب كلذو هللا ىضرب ال امو رمثلاو لطابلا راهظال اهنم حبقلاو هلاكو قحلاو نيدلا
 وا لوسرلا كلذ هف ىأر ىذلا عضوملا ىلا اماو هسقن ىف ينارلا لاح ىلا امأ نينط وم
 ابيأ ر ىلا ةروصلا ىتفو ىلع عضوملا كلذ ىف قحلاو نيدلا ناف ملاملا لضافنا وأ قحلا
 دهازلا ملاعلا مامالا سلجم نيملاصلا نم لجر ىئربخا ٠ نسحلاو حئقلا نم موللا ىف
 اسو هملع هللا ىلص ىلا ىار اساحصأ نم الجر نا لاق جالا صاعلا ن دمج هللا هلع ىبأ

 ملاسو هلع هللا ىلص تلا هجو ىف هفكرثا ىتح ههجو رح يف ىنارلا اذه همطلف مونلا ىف
 بلطف مارح ىف كارما عم كلا هل لاقف انخ ومش ضعب ىلع اهصقف اعزف لجرلا ظقيتساف
 ءايهعم شو قلطي ملو نحو هنأ رما قالطعب فللح دق هب اذاف هس ىف قارلا لحرتا
 اوممتجا دق هن نكيذلا دلللا ءاهقف ىأر نيلاصلا نم لجرل قفت! ام كلذ للمو
 ْ ىف مهدج وف لأسف لجرلا ظقشتساف مهن تام دقو ملسو هلع هللا ىلص ىتلا اونفوو
 اومكحواطوق وباف اهف نعطم ال ىتلا ةحيحصلا ثيداحالا مل تنبأ دق جيلا نم ةلسم
 ثيداحالا هذه اهدرب نا عزانملا اذه ديرب ترقتسا دق يهاذم اولاقو ىأرلاب ةلئسملا ىف
 ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا تيأز دقلو ٠ نالذخلا نم هّللاب ذومتف هلع اوصعتو

 ازاف عضوملا كلذ نع تلأسف ةيلدشاب عماجلا دجسملا نم عضوم ىف نفد دقو انبم مانللا
 ايؤرلا ىف انركد نم لاوحا عج رت اذه لثملف هقح طعي ملو هبحاص نم دا بوصغم هن

 ضرحم وااملع دش واامكحتيئي ام الا ماملا ىفهسنأ رام ركذا الزاجحا اناف مهماوذىفال

 هللا ىلص هللأ لوس ر تيدحم كسمتلا ىلع ض رحم ةرشبم #7 كلذ نث ةعاط ىلع

 مونلا ىف تير * اهانعم ىف ىرخا ةرششبم ف هجم هنأب هفرعبو ةدوم مض هيلا همضياو
 ن دعس نب دمحا نب ىع دنت ايا ثدحلا ماءالا قناعي ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر
 تاذ رولا ىعمت دقو الماع هب املاع تيدحلا ىف اماما ناكو ىلحلا يحاص ىسرافلا مزح

 ادهن دحاو دسح امه اك ىتحاهضنا دقو مزح نبا تاذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر '

 نرادلا ةداعس هم

 أ َ

 أ نب مهارإا ناكو ةكع اناو مانملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار 6 ملسو هلع ||

 ' فو نذلا ءاهّفلا ءالؤه ماو.هملعو هن لمعلاو ثيدحلا طضب ىنتعا دق ىلسشالا ماه
 حجم
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 فرعا نإ لبق انام نم ةلج ناك اهانعم ىف ىرخا + ةرمشبم وه ثيدحلا ةكرب نم

 الو كاذب ىل ملع الاناو ىزرلا بنتك ة ءارق ىلع نيضرح ينودسصق و اوغر دق ملل
 نوديرب حالسلا مهدنأاب هعاجو مساو ءاضف ىف ينأكو ماما يف ىسغن تيأرف ثيدحاب

 املع ماسو هيلع هللا ىلص ها لوسرو ةوبر ىئاما تيأرف هملا ىوا ىعم احلم الو ىلت ْ

 يب كلسمتسا ىببحاي ىل لاقو اهظعامض ىنمضو لع هعارد ىتلاف هيلا تحلف فقئاو

 تقولا"كلذ نق ادحا ضرالا هجو ىلع مهم را ملف ءادعالا كلل ؤه ىلا ترظنف ملتل

 ظ ىحبصالا سنا نب كلام تيأر  اهانعم ىف ىرخا ةرسشبم © ثيدحلا دسقتم تلفاشا

 ىلع وهو اءارذ مشع ىتا ضرالا ىف هنم رج ضيا بوث هيلعو مانملا ىف ةرجمللا راد ماما
 تنكف ىزرلا يتك أرف' نا بحت لاقف أرقا ام كاماي هل تلقف حتفلا باب هل لاش تا

 ىلع القم كلام نعاضرعم ةزبزم ىف رظس وهو يزرلا بّتكب لفتشي ناكاصخش ىرا
 مستق صخشلا اذه تداقام ىلا ىأرلا بتك دوت نا ىفاخا كلاماي تلقف ةزيزملا |

 فرش نمو « هب لمعلاو ثيدحلا دست ىئاي كملع تقدص لاقو هلع هللا ىضر كلام

 روصنم نب ثبات نب ىلع نب دواو نب دما ساعلا وبا ماعلا هاد ام ثددحلا ملع

 نب ٌريْزعلا دبع فراعلا ملاصلا خمشلا رادب سنو ةئس دع هللا همحر ىوافلحلا ىز حلا

 نحل ةفينح يبا مامالا يف ريك داقتعا ىل ناكس املا وبا لاق ىودهملا ىشثرقلا ركب يبا

 لسو هيلع فا ىلص هللا لوسر تبأرق ةمئالا نود نما هلا لسا تنكو هنهذ ةدوجو هنأر

 بتارم فيك ركب ايا اي تلقف هفلخ ركب وبا ناكو هلأسا نا تبهو ىنملكي ملف مولا يف

 لاق ةفيشح وبا م كلام م ىفاشلا مث لح نب دمحا ان قحاللا لاقق ؟دنع ةمالا ]|

 ةياكملا هذي تربخا هقلو ثيدحلا ةمباتم ىف ةاجنلا نا تملعو ثحعتت ساصلا وبا

 لاقنف ةلاسصحو نيعستو عست ةنس ةكمب ينا ردنكسالا ىدزالا باهولا دع ىنضاقلا

 نكرلا ءاجن حنو ينربخا هل تلقف ساملا وبا ءارام ىوش ام كربخا اناو حمحصلا وه

 تاق نسح ثمس هلوريخ هئف اص لح راندنع ناك لاقف درو زحخلا باب دنع لالا

 ضرالا نوكت فكن الف اب ىنارلا هل لاقف مانملا ىف اساحصأ نم نيالا ضعب هارق

 .ام ا قرتخت كك يلع متمم ملاهف تقرتخا اككء املاك ريصت اهلا لاقف ناكسلملا كءاح اذا

 ه«هعوض وم ضرالا ىقاتكو ةعوفرم امك تيأر لاق تبأرام هل تلف ىلارلا لاو

 ىتح ىأرلا بتكف ةعوضوملا اماو ثيدحلا تك ةعوفرملا اما ىل ليقف ابع تلف

 عين ةنس ةكعبالاو ثيؤر < مارا دحسملا ةفرعم ىف ةرشم اط ابا رع لأب



 مارحلا دحيسملا دح نا هتلاسف هلع هللا ىضر قيدصلا ركب ابا مونثا ىف ةئامسخو نينو أ
 هدححو فو رعملا دحسملا وه له وأ هلكم رجلا وه له فلا ةئامب هنق ةالصلا نوكت ىذلا ظ

 ىف عضوم لكل وقا ىنكلو ءهدحو دجبملا وه لوقا الو هلكمرحلا وه لوق الداتف ف

 هيف ةالصلاو مارحلا دجسسملا نم وهف مرحلا ىف وهو دجسم وهف هيف ةالصلا عقون مرحلا ١]
 تبر # فورعملاب رمالا ىلع ضرحن ة رشم » تظقيتسامأ اندنع وه اذكع فلا لامع ١

 اهاخ اق رطم يبر ىدن نيب فقاو يف اكو ثماق داق همامقلا نك ماخلا ىف ةكم مرحاناو 1

 ال يناف فخم ال ىدعاي هلالج لج ىل لو ناكنف ىلعي رفت لجا نم ىايا ههءاتع نم

 قيرطلا ىلا سلا درا تنك ىدابع حصتاف ىدابع حتت نا الا المع كم بلم |
 لغتشا نا ةلمالا كلت تمزعو تلساكن اريزع هللا قيرط ىلا لخادلا ثيراملف موقلا |

 ممل نيبا سابنلل تدمقو تحصاف ايؤرلا هه ثوأرف هيلع مهامو قلخلا ءلرثاو ىسفنس

 ةئفوصلاو هارقفلاو ءاهقفلا نم هنع فص لكل ةعطاقلا تاف آلاو حضاولا قيرطلا

 لاق * ةمحرو هنم الضف مصعو ميلع هللا ثرصنف كالع ىف ىعسو ىلع ماق لكف ماوعلاو 3
 ىف ءركذ مهماعو نيملسملا:ةمئالو هلوُسرلو هللاةحصتلا نيدلا مالسلاو ةالصلا هيلع
 ني نائع ورمع وبا ندلا لامك ينربخا « ناميالا ىلع ضرخت ةرشبم ملم حبس
 لاق ىصقالا دجسملاب هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا دالوأ نم ىناغثلا ىر بالا ورمح يبا

 ىلاوةدعو لا ينركل لوش وهو مانملا ىف ملسو هيلع هللا يص هللا لوسر تيأر ظ
 لسو هيلع هللا ىلص ىبثا تيأر لاق اضيا ينربخاو ٠ ارارم اهرركي لاز اف نمؤملا يتدعو

 اودع ال ناب ىما ترما اناو مانصألا اودي ال ناب مهسا نورم اب ءاسالا لوش وهو ظ

 دقو تماق دق ةمايقلا نأك مانا ىف تيأر 4 نآرقلا ظفح ىلع ضرحت رعدم ل نانوالا ظ

 ىفنارقلا نورس نبذلا ءالؤه نم تلقف نيبلع ىف نارقلا :ءارق ثعمسف سانا جام
 ماس ىل ىلداف مم اناو تلقف نارقلا ةلمح مه ىل ليقف ميلع فوخ الو تقولا اذه لثم

 لكلا مهاربا هللا لوسر ىلع نوره راغص و راكابف نيملع ىف ةفرخت ىلا هم تدقرف ٠

 | الو الوه الو افوُخ فرعا ال انما نارقلا ا رقا تحتتف تحسفاو هدد نيب تدعقق مالسلا هملع

 سو هيلع هللا لس ينلا لاق ءرشملا ىف يركلا نم همق سانلا مهام ىردا الو اباسح ٠
 1 نول | تافارغلا ىف' مهو ىلامت لاقو ٠ هتصاخو هللا لها مه نارقلا لها

 لسو هيلع لص هللا لوسر عم يفأكو ةكب فاك تيأ د «ليللا مايقق بعز ةرشجمج اا
 سا هإ ىرا تنككو نأ هناكو وه يناك ىنح ةميظع هزصو هو ىتسو ٌةدحاو راد يق ظ

 حسم



 يس ١

 أ هب :كربتل ريغصلا ١ كلذ همم جرخأ ءارل دحا .ءاج اذا مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو ًاربنص
 اذاو دومق نحن انف (ظع آر دق هللا دنع ريغصلا كلذل نأكو هوئرعو سانللا| ظ

 جر م هعم ريغصلاو ِلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا جرخق بابلا عرش عراش
 هدقفا الانا واهق رشي برغملا لصا و ةمدملا ىلا ىشما نا ٍينرما هللا نا ىل لاق و ىلا

 ( ذا ةسدملاو ةكم نيب وهانيف هريغالا الو وه اناالف هناذ ينأكو هيلع لازت ال ىنيعو
 لاقف هلئثم را مل ىذلا مظعلا ريخْلا اذه ام ليربج اي لاقف ءاهسلا نم لزتي اهظعا١. خىأر 0

 ليربج ذا مث مهم نوكت نا كل نوكي ىف 1و نيدجيملا ىلع ىلعالا سودرفلا نم لزأ
 ظ مهالعأ نم هللا ةمالالاوةالصلا هللعناكو هلم تعمس ام ءانثب ىلاعت هلل نيدحبل لا ىلع نش |

 ظ ىلا عجرب باطخ مهم نوكت نا كل نوكيىف أ ادهلوقووىتح ىف كلذنا تملعف مهلضفاو

 | ةليشاب تلخد 6 مهنعهَّللا ىضر نيملاضلا ءاعد يف ةبغرلا ىلع ض رحب ةرسبم هو تظقيتساو |
 هن رس رمأ هتربسخلاف ىلت راما نارمت نب ىسوم نارمع يبا لاصلا عرولا خسمعلا ىلع

 اشتامصا ضعب تب أر ىتح مابا ضمت رف ترسب امك ةنجلاب هللا لرش ىل لاقت رشتساو

 ةصقو ليوط مالك يف اريخ ركذف كلا باك هل تلقف ت تام دق ناك نمم ماسلا يف

 ْ للدلا تاهف مانا يف اذه هل تلقف ةنملا ىف ىتحاص كلاب هلا نرش دقو ىل لاق مةليوط
 رظناف كحيل ناطلسلا كيلطي رهظلا ةالسص دلع رد ىف ناك اذا عن لاقف كلوق ىلعأل

 | لطلاب اذا رهظلا تيلص املف كلذ نم ًائبشيدنع بجوي رما متامو تحبصاف كفن
 بلطلا كلذ ءضرا ىتح امون رشع هسمح تيفتخاف اب ورلا تقدص تلقف ناطلسلا نم

 | لوقو ىنيداش هللا ناك موتاين تيأ روي ةرشبم 9 نيحلاصلا ءامد ةكرب نم اذهو
 | رظنا ينرا بر لوق نم رثكاف اممنم امركم ايرقم ىدنع نوكت نا تدرا نا ىدبعاي ىلا
 | نا لس ىلا نلف تير رق ىف هم هي ديفن ةرسشم ل: ثارم ىلع كلذ رركك يلا |

 | دوارق هنالان نهسفن ! نصت ريب تاقلطملا 1و ىل ىلاعت هلوق هللا لوسر اي تلقف ملسو هملع
 ' تناو هف ءاملعل ١ فلتخا دقو دادشالا نم هناف رهطلا ما ضممحلا انه ءرقلاب هللا دارا ام 1

 ١ ءاىلا اهيلعا وغرفاف اهؤرق عرف اذا مالاسلاو ةاللصلا هملع ؛ لاقف بلا هللا لزن اع فرعا

 | ىلغ داعاف ضحلا وه نذاف هل تلقذ ضيملا ريرب هلا ىمفت ىف عقوف هللا مكقزر ات ولك ا

 || قفحتا تنكو مسيو تارم ثالث ىلع ديعيف هيلع ديعاف لوالا لثم اهؤرق غرف ظ
 ّ هدس و مولا و ةظقلا نيب ملسو هماع هللا ىلع ىنلا تأ ار ةرشدم 2 5858 :

 م اصح

 | املع دفن ه6 ةرشبم ل مكل عرس اكاولس ةنوملم ةعرب لاو: ىرف سمشلا نازيم |



» 
 للا ىلص ّدلا لوسر ةككمب اناو تيأرال ما ةدحاو ىلا عجرت له انالن قالطلاب ظفل نمسق أ

 ظ هملع أره ىناسملتلا قدصلا كلام ندم وة رو زح بابو دامجا با نبب لسو هيلع

 ظ تنا هنإ رمال لوش لجرلا ىف ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف ىراخبلا باتك ْ

 | ةالصلا هيلع لاقف ةدحاو ىلا مجرت وا لاق 5 تالث يه له اهقلط نكي ملو اثالث قلاط
 كال ؤه لفت ةدحاو ىلا مجرب ءاململا ضب كح دقق تلق لاق الل هالو
 ندنام الا ةلئسملا هذه ىف دير ام هللا لوسراي هل تلقق اوباصاو ملا لصو ا اومكح
 احوز مكس نا الا هل لحت ال لاق 5 ثالث ىه مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف هب تنارلاعت هللا |

 لأ لوسر ىلا رظنا ينأكت سلبا هناكو هلوق هيلع درب سلحلا كلذ ىف الثاق نأكو ءربغإ]
 اح امص حاص و بضع دقوهنلجو ىفءوف دق نامرلا بح نأكو سو هيلع هللا ىلص ا

 رركي جورفلا نولجتست هحايص ىف مالساو ةالصلا هلع هل لوب هيلع دارلا ىلعامظع |

 املف ىراخلا حم باتك ئراقلا أرق مث لاق 6ثالث ىف لاق 6ك ثالث هارارم كلزأ]
 أ لاقو ىناملا نكرلا لبقتساو هيدي ملسو هيلع هللا ىبص هللا وسر جرخا سلجلا لك
 ىلع اسولق هللا عمحو انل اهماداو ةيفاعلا هللا انقزرو اريخ انعلطأو اريخ انعمسأ مهلا

 هللا لوسر تدأ #2 رشم © ةرقلا ةروسومنا وخو نطظا ءاضربو هبحناملانقنو و ىوقتلا ْ

 هلق نم اسرق وا لثم ؟روبق ىف نونتقت مكنأ لوش مد ىف ملسو هيلع هللا ىلص ْ
 نيتك راسيلع ىلصو ةداجس شرفو هسعارذ نع همك رسحو ةليقلا ليقتسا مث لاحدلا ]

 تبأر « فاوطلا بقع نيتفكرلا ىف ة ةرسشنم 9و ةياذلا همت كرلا تكرداو هنمع نع تشو ش

 | يلام اي لوّش وهو ةئاّسو عبرا ةنس ةكمم اناو م وللا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر]

 ىا ىف نيمكر هفاوط ٍسقع لصب نأ هن فولي دم اورم تيلاقثه قكاسإب وا اذه ظ
 ةماسقلا موب ىلا ىنم كلشلا هحبسي وا هللا ملظعب اكلم هن الأس نم قلخم هللا ناف ناك تق

 تلإرروملا ىف و ةروكذملا ةيسرغالو ةيقرسش ال ىه ىتلا ةرجشلاب املع ديفت / ةرشبم 9

 مكر اص :ركش 'نم دقَوَي ىلاعت هلوق تلقف مانملا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظ

 الع ىؤن كلذلو هناحبس هسفن نع ىنك لاقف ةرح رحشلا هذه ام هب آلا رخآ ىلا ة ةئوتنز

 قلاخ هللا وهف لصالاو عرفلا نع ةيانك قرسشلاو برغلاو تاهملاب دقني ال هناذ تاهحلا |
 نا لبق ناكو حضاو ليصفتو ليوط مالكىف ةدام تناكأم وه الولو اهلصاو داوملا |
 ١ لاذ املف اهب لع ىل ناكأم و ةرجشلا ىهام فرعت .تنا ىل لوس مالكلا اذه ىل لوَش.

 ناكو كيل هلا ىلص كنف نم اهعمسا نأ بحاو اهفرعا من ل لوقا تلك اهنرمت تن ظ



4 9 

 ةعاسلا ءذه ىف ىركذ قلع ىرجام هتبأرام ضعب اذهف ٠ تظقيتساو هتركذ ام لوف
 ظ انديسب هقلخ نم هنريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دما و تقولا لئاسل هنركددق

 ىدسل اريكاباتكتي ارو ربكألا خيشلاةلاس رتبشا نيدلا مويا يلست ملس وهحصودلاو دمع

 | ةيوسايؤر نوسمح ايف ةلاسرتي ارو ملسو هبلعهّللا لص ىنلل هسارميف هلكىلذاشلابهاوملايا

 نيفراعلاءاملو الا راسو نيدلا حن ىديس نعوامبمعهللا ىضر ساباب نبا يب رغملا ل ونفحلا دمحم دسسلل
 ريقْلا ريقفلا باتكلا اذه فلؤم اهأر ةممانم تاردبمو ةيوبن ارم ةداع لمن )ف |

 ةالصلا لضفا هملع مركلا ىلا اذمل ىمدخ ةكربب كلدو هل تب هر واي فسوب

 سيئر ةيقذاللا يف تنك 1146 ىلوالا اب ؟رلاؤ» 6# هناسحا وهلضف نم ةدايزلا هللا راو
 ظ لص مهل سو لع هلا ىلص هيلع ةالصلا هغسمص ىلامللا ضعب فت أر ق1 ؟ ةنس ةس1 زحل كةمكحملا]

 ماسو همس وهلا ىلعو روبقلا ىفهربقىلع وداسجألا ىف هدسج ىلع واو رالا فد اندس حو روم

 قبض رالا نمابسرق الماك ارري رمقلا تيأرف كلذ ىلع تمن تح شارفلاىف عجطضم اناو
 كلذ ءاضعأ ميسمحو لارلعاو نسحلا ةباغ ىف هجو ةروص ةمفو اعارذ نرريشع وحن ةذبو

 | لع ىف لصح دقو هيلا رظاثاثاو ةشاشب زظن ىلا رظان وهو انب اروهلن ةرهاظ هجولاأ]
 | عامجالا اذه تقو نا تملعو ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسروه اذه نا ىرورض

 ءاشالا زعا وه ةمئاحللا نسح نا ىلاب ىف رطخف ايا هلأسا ءىغ زعا تركَذتف ريصق تقو

 ارارم كلذ ترركو هلا لوسرا نامل ىلع ةافولا كلأسا لوقاو هلطاخا ترصف

 ]| ىلع ائبعف اًئيش بلغي راص رمقلا ءوض نا م اضر رظن ىلا هرظن ناىوس ىنجم ال وهوأل
 ا دادملاو تهبتلا مث ةداعلاك اصلاخ ارفف ىتبو ةيلكلاب تيفش ىتح فيرمشنا هجولا ءاشعا ظ

 ةنس نم ىلوالا ىدامج ربش ىف ماسلا ىف تبأريفنا هك ةيناثلا اب ؤرلا له نيملاملا بر
 | وه ىذلا ناكملا تلخدف يح وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترز ينك 5
 | اان ملسو هيلع هللا ىلص هتدجوف ةرونملا ةنسدملا هلعلو هفرعا ال ناكم وهو هبف
 ]| مولا نم ههاننا رظنناو هلا رطنا هنن اسرق تسلل فوشكم فيرا ههجوو |

 1 سلخ م !سو هملع هللا لص ماك لسلق دعبو ىلثم مهداصق سانلا نم ةلالث وا نانلا نلَخو

 تذخاو نترخ الا ةعامملا | لبق هللا تلبقاف تدبلا كلذ طسو ىف ىس ركلاك مفتر م ناكم ىلع

 ابلقف ةفيرسشلا هلجر ىلا تينحتا م اهنطأبو !هرهاظ ارارم اهلبقو ىتميلا ةغيرتلا هدي
 لكلو ىل ةففاملاووفنعا هللا ل اساف ءىشثىلع كلذ قلعو ةنجلا لدي ىل لاقف ايا ارارم
 ناك ل جرا مهارد يئاطع امدع ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنيناع مث اميب ىلاعد نم
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 نأ ىل لاف هيطعا ام ذئنق و ىمم نكي مل هنا سو هيلع هللا ىلص هل ترذتعاف ىنم اهيل

 ءاسلوالاو ءاسنالا دس تنا هل تلقف لجرلا ءاطعا مددب ى كلزي اوضر مل هللا ءاملوا

 معن ملص هيلع هللا ىلص لارقف كلجال ىنع نوضر مهنا تدصقو نيعمحا قلخلا كمسو

 7 ..لا نم ةلاح ىف ناو موسنلا نم تينناو ىضرب م ايضار ناسنالا نوكي ال نا زوجم

 ملسوهلعمللا لص تأر دقو رجفلا لبق ةظقلا نم اسرقماملا كلذ نكو اهفكا ال حرفلاو

 رعاظلاف تاياورلا ضمب ىف كلذك وهو ةرمح ابرشم ال ضاملا ىفاص ىارهزا ضسا ]|

 ظ نوكي ةراثو امفاص ىا ىهزا هضاس رهظي ة ةران رشد هقرل ناك ملسو هلع هللا ىلص هنا

 دربلاو ٍبعتلاو ةسحارلا وحن نم لاوحالا نم هيلع أر طي ام بسحم بص اكةرمحم ابرشم

 لئامغلا ىف هفاصوا ىمابيأر ىلا هفاصوا ىقابو سانلا نم ريثكى ف دهاشم وه اك راو ١

 || « ةنلاتاايؤرلا » نيلاملاب رد هلل دمحاو ملسو هيلع لا ىلص هبامحتا نع ةيورمل

 ضي اضيا رجفلا لبق رهشا ةسخ وح ةينادثلا ةيؤرلا دعب ملسو هيلع هللا لص هتيأو ظ

 | امهدحا نيملق اي ورلا دع ىف ملسو هيلع هللا ىلص همانا تيأأرو ةقلاسلا اب ورلاكهزا

 وهو طيرارق ةسمخ وج هنم قب وم رثكا بهذ دق ملق بقع يفاثلاو ةبربم ريغ ةظماك ة بويا

 | ىمم هعضوب ىصو أل هلع هئانغتسال هنم هبلطا نا ىلا, ىف رطخق.مقتسم ريغ ابرب يريم

 | ةحارص ملسو هيلع ىاعت هللا ىلص هنم هبلطا نا تييحتساو هب ءئحالل يناذو دنع يرق ىف
 وه ملقلا اذه له ملس وهملع هللا ىلص هل تلتتف هيلط ىلا لاصالا مالكلا دهما تذجلاف
 يل رطخ دقو ملسو هيلع هللا ىلص ةيهاظلا هنايح مايا ىا مايالا كلن نم ىتب دقو كملق |

 هللا كصلاقف اتممال امحاضنا ن الا وه ناك ناو نامزلا كَر ريت وه ن امزلااذه نا

 لاقف بق يف ىم نفدي نا لجل ها نيلعت نا ديرا تلقف هضم دير من ملسو هي

 نم تبتلا م ديعس خيا * 1! ىف نفادنا تن تنا هب حمس هنآ رهظ دقو ملسو هسلع هللا ىلم

 ] هيعس خسعلا ىمست ' ةريقم دجوب هنا اي ؤرلا ىف ىل رطخ ناكو نيم املا نر هَ ديللاو ىمانم
 هماذهو ثنا وه ديعس سبشل يل لاقف نيملاصلا يئاقدسا دحال اي ؤورلا هذه مش ٠

 فن رشلا لعتا لاثمرخا / ىف كلوق ىلا ةراشا ملسو هيلع هللا ىلص |

 فلا ىتمدخم دصلا انإاو هلع ةمدخم دوعسم نا دعس ظ

 ظ تك ةسبارلا ايؤرلا ف اح ىلاعت هللا هلعج (دح ليواتلا اذه تورسف

 اوسمل نيذلا سانلا راكأ ضعب ىلا ةيوسدلا ىروما ةشمعل .ن ءامحالا ضعب ىف ىحتلا |

 ]| نا نم هوخ شيوشنا ضعب كلذ نم يل لاصحي ناكو حالسسلاو ىوقتا مدسق لع أ
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 || ىلع ىسفنل لدتسا تنكحو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو ىلاعت هلل ضرم ريغ نوكي |

 ةدوعدنم ىدع نب علا راوج يف ةكم ل ءلسو هلع الس يبا لوخدب هذا
 ةافوو اهنع هللا ىضر ةجيدخ انادمس نيم ملا مآ ةافو دعب هملا هجوب امل فئاطلا نم

 || الا ةكم ىلا لوخدلا هنكت لف بوركم وهو دامف هركي اب هلها هلباقف بلاط ين همع |
 ملسو هملع هللا ىلص لخدو كلذ لِقف ىدع نب عطملا ىلا لسراف مم ريك راوجم ضش

 ةثراح نيدنز هالوم همم ناكو هلزنم ىلا هجوت تنلاب قاط نا دعيو هراوح ىف

 نم ءىث يل لصح +10 ةنس ىنف رمالا ىلع لبس, كلذ ترطخم اذا تنكق هنع هللا ضر

 سو هيلع هللا ىلص ىنلاو هكم ةهجىف عفشرم لحم ىف ىنأك تيأرف تمئو هل تممتناف كلذ

 | رحا صخش هفلخو نارمعلا لئاوا ىفراص دقو اشام ةالعملا ةهج نم ابلا لخاد |

 همم ىذلا صخشلا ىلاو هلا رلقنا هفلخ نم اناو ةوطخ ىئام وح هنسو ىنسو هل عيان |

 هللأ ىلص هن راسج نم بحيعتا اناو تسلب قوططنل ماركا دحيسملا ىلاباهذلا ريري وهو ]ل

 هللا ىلص ه«نفلاخم نم هلع مهام ىلع اهلهاو ةلاغلا هذه ىلع اهيلا هلوحدب ملسو هيلع

 هعوجر نيح ديز هعمو ةكم ىلا هلوخد ةلاح هذه نا تركذنو تبشلا مت لس هلع أ
 | نيلاعلا برسل دما و رابتعا مظعا كلدأب يل ناكف روكذملا هجولا لع فئالملا ننةكمللا |

 نم ىو ةبتوريلا ناصجسلا كلب دم تنب ةيفص تجوز نا# ةسماخلا ايؤرلا
 11+١٠ هنس ىضاملا ماعلا نم ناضمر رهش ىف ىربخا دق طق ابذكابلع دهعأ مل تاقواصلا 1

 ىف روحسلا لبق ىّتأرف ةلماكة راسهط ىلع هنم نيرشملاو نلاتلا ءاعبرالا ةلمل تمان اهناب !١

 ناحاصم اندلع ناكو هيف سلجا نا ىتداع نم سلجم ىنامكن قلارادلا رحبح نم رجعت ١

 رخ الاواييف مانا ىتلا يترجحيف عوضوم اههدحا زاكلا تيز حس اصم نم نادج نادي دج (]
 هبف ءوض الو ةرجحلا ىف يذلا حابصملا اذه تلوانتف ايف الا ىتتأ ر ىتلا ةرجحلا كلت

 / ىوضم كترجح ين ىذلا نا هب وضأأ ىلتلاقو هتوانتن ىذخ احل تلقو ءابا ابل وانو 3

 نسح توصب معن ىآ ىإ باوملا "تعمس ماجا ملف اضيااذه ة:ءاضامزلي ال ى' |

 ]| ىلع رخآ اناسنا يضوم يف تأروالا تسل الأ اذاف ىف رلخناتققد كلزإف يتوص رغا

 اهتوقو رمحأ ريرحم ةزرطم ءارفع ةبفوصلا ابهسيلب ىنلاك ةبكرضم ةوسللق هسأ را
 نوللا رمحا ههجو نم ىبام تأرف هضعو هنبج ةوسنلقلا ترتس دقو ناسلم ]|
 سو هيلع للا ىلص ىلا اذه لوقب لئئاق اذاو ءاضبم ةللق تارعش اهيف ءادوس هتيم |

 روللااده له فرعت نا تداراف اهفّقس ىلا روللااه الم دقو ةق رشم ةرححلا تأرو ْ



 5 ىو

 أ ىلإ ترظنق ءايا اهتطعا ىذلا ريغ ةرجحلا ىف حاصم نم وأ ملسو هسيلع هللا ىبص هنم ظ
 ظ نم اهكرداف ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا رون هنا تقف ىوضم ريغ هبدجوف حابصملا 05 ظ

 أ بر هلل دملاو ةلاخلا ه هذيساهموت نم تهبتاو مظع عوشخ مالسلاو ةالصلا هملع هنيه |

 ربخا# ت وريب ىف مقملاىىاشلا رافملا دمسن ا ىدقابيدا ايو رةسداسلا اي و رئاوإو نيملاعلا |

 | سو هلع هللا ىلص ىنلا ةدملا كلت ىفىأرهنإب تاونس ثالث وحش ذنم ةعامج ل جرلا اذه
 نارمح نب ىسوم ءاقفر نم ىنابنلا فسوب خيشلا لو وهو ساب هلوحو مالا ق ٠

 هتعجار ينا ىتح ةهفاشم هب يتريسخاو ىلا ر من هريغ نم كلذ ىنغلف ظقمشساو ةنجلا ىف

 ) لل دمللاو مانملا ىف سو هيلع هللا لص نتا نم هعمس اذكهدنا ىلدكحصأف خيشلاا ظفلف ظ

 | اص لجر وهو # ىسلبانلا ةلازغ يبا ىدنقا دواد اير ةعباسلا ايؤرلا ف نيملاملا بر ف
 (| كلت يف ىأر هنا ةنس وحش نم ينربخا ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلل ابؤرلا ةرثاكب فورعم ]

 | نم ريثك هلوحو ماشلا قشمد ىف ىومالا عماملا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص بلا ةدملا
 ابؤرلا لف نيملاعلا بر هلل دمحاو لسو هيلع.هللا لص هيلا سانتا برقا نم يتنارو سانتا
 مهل لوقا سانا ىلوحو سلاح ىنا مادا ىف تاولس عبس وحن نم تيأر # ةئماثلا |!
 | نودمتسي اما هتوحدعو ملسو هيلع هللا ىلص ةفيرشلا هنؤش ىف نوفل وب نيدلا عسبمج نا ظ

 | هض حدع ىذلا ةقيقلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص وهف مالسلاو : ةالامملا هماع هنم كلد ْ

 ا اذه رركأ ترصف كلذ نم بحت مهضعب ناكف هسه نؤش ىف فلؤي ىدلاوهو

 ْ تاره ةعسانلا | ؤرلا ل نيملاملا بر هلل دمللاو موسنلا نم تهبتنا ىتح ةدح ىنعملا ظ

 | رع ىدالا ءاثالنلا موب رخل دعب مانملا ىف فيرمشلا لعتلا لايتم. ممر تعبط نأ دعب

 يفو ةراجملاب امنبم ارازم تيأرف ارب جحلا ىلا هجوتم ىلا 1١٠6 ةئه نإب عش رهش نم ا
 سانا هروزيل كلذك لعج دسقو سو هلع هللا ىلص ىنا مدق رثا هملع رجح هلخاد.]]

 || لسوتا ىلا مهللا تلق و هتلبقتساف رازملا اذه تلمح ىذلا انا ينا ىلاب فرطخف ه.نوكربتيو |

 مونلا نم تهبتلاو الوبقم اجح ىنقز رت نا ملسو هيلع هللا ىلص ربالا اذه بحاصب كيلا |
 تدمللاو ملسو هيلعّللا ىلص ىتلا لعتل هتشاطمو روكّذملا لاثملا ةحصب ايؤرلا هذه تربعف |

 ةيقيك ةعانلل حرشا ينأ ١10 ةنس ىعانم ىف تيار © ةرسشاملا ايؤرلا »» نيملاصلا بر
 | ءاملا ضوحم كلذ لمماو ملسو هيلع هللا ىلص هش نوكلا يف تاريلا عييمج دادمتسا ]|

 ةريثك ريدح نم ىراجع ةدلملا ىلا قرف هنمو توربب جراخ رهلا هنف بصي ىذلا ربكلا ظ

 ا ىلس ىلا لضف نا مهتلقف اهريغو رودلا عي نأ نا يا ةريغصو ةريك

 ير 9 ءداعس ا
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 | هلا لص وهف سانا ىلا عرفتي هشمو رهتلا ءام هيف عمتجم ىذلا ريكلا ضوملا ةزئن |
 لكىف هقلخ نيبو هللا نيب ةطساولا سو هيلع

 ىلا عرفتم هنمو هيلع الوا ىماعت اهضيفن ةممن

 ىيزمه يف هنلق ام ىنمملا اذه ىفونيملاعلا بر هلل دملاو كلذ لعاوصن دقو تاقولحلا |

 ءامرك هب ىرولا ماركس يب ملا اهدروم تامركملا ردمم

 ءاطعتسا امل هس الاربلاو ياللا لك هف هلل عرفا
 ءالضفلا هب هزاع امو ىل . سسفلا نم نأامزلا ىوح ام امئأ

 ءامضلا ءاكذ نع ضاف املثم صخ ريغ نم صاف هنع هلك

 ةروصقميف مالسلا هيلع مهاربا انديسو عماج ين ينأكتيأر هب رشع ةيداحلا ايؤرلا لج |
 لب هدهاشا مل ىنكلو ةمملا ةالصل ةينيطنطسقلا عماوجىف نيطالسلا ابف سلخم ىتلاكهف ظ

 هائلا ايؤرلا »نيملاملاب رس دحل اوةلملق ةدمب ايؤرلا دعب هنر زفابفهنابىرو رض ملعىل لصح

 نا ىل لاقو مالسلاو ةالصلا هيلعو انين ىلع ليلخلا ةنيدم نم مداق لجر_ينءاح # ردع

 || كليمحم هناب هربخاق مالسلاهيلعقاحسا هللا ىن مانملا فىارمنا كل ل وسو كيلع سب اهيتفم |

 كلذي تررسف ملس و هملعهللا ىلص دام انديس هللا لوسرا ةماركث ئادعا رمش كنعمفد.و

 || ةلسةرشع عبراذنم اهيف هعمتعمتجا ليل خيشلا همسا اذهلملخلا ىتفمو اريثك ارورس

 ىف دجا ملف هتيس ىف هن رزهنع هللا ىضر يردلا ممت اًندسس ةلالس نم نيلماعلا ءاملعلا نم وهو

 | مراكم نم مظع بناح رع ناكو ىضاملا ماعلا يف ىف ونادحاو اراسديواسبام ةعّتمالا نمهت رحح

مانم ىف ١١١9 ةئس ىضاملا ماعلا يت ةشمئاع ىسا تار دقو «ىلاعت هللا همحر قالخألا :
 ]| اه

 | رشع هيلع اهالص دعب ةدحاو ةلمل ىف نيم اهم رورسم وهولاسوه سلع هللا لص ىتا |

 ىمألا ىنلا دسم امديس ىلع لص مهللا ةغمصي كلزو اهمون لق ةرم فلا ىاحباسم |

 | ايخاىلا هارأو تاونس نامت وحن اهنسو اهل ىيغرتب ةعملا ةليل ىف ملسو محو هلآ ىلعو |

 ةليللا كلت حابصىف كلذي انتربخاو نيسنتسي اهنم رفصا وهو نيدلا سمش دم ىدإو
 نيلسرملا ديس راظناب نيلومشملا نمانيلهاو انمابحاو انبنب رئاسو اهاياو هللا اننمج |

 ىثيأر ىلا ابتأر قل تارشملا نمو © ةرخآآلاو ايندلا ىف ملسو هلع هللا لص |

 ىديس هللاب فراملا لاق دقو يلا انسحمو يلع البقم ارارم نامزلا ناطلس ىءان |
 مايملا فناطلسلا نا مالحالا ريسفت ىف مانالا ريطعت هءاتكى ىسلبانلا ىنفلا دع خشلا |

 ةعا نم مانملاف تيأرو ها ىلامت هللا ىضر ىلع ةلاد ايضار همس ؤرو ىلاعت هللاوه ||

 عماوجلا عمج بحاص عسل نيدلا جان ةمالعلا مامالا نيلماعلا ءاسململا راكاو ندلا |
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 ْ أ وما ىراصنالا يركحز مالسالا خيبت ىفاسشلا بعذم ررحو الالب ةلس ىقوخلا |

 | مامالاو ٠ اريثكح كلذ ينرسف كبحا يفا هسنع هللا ىضر يل لاقو ةيرجم 63 ةلمس

 1 خمشو هاأكوع هس قونملا ىلمرلا دمج نمدلا سمش رسشع ىداملا نرقلا ددجت ةمالعلا

 ]| ين داراوهنايح كردا مو يقشمدلا ىر ركل نمحرلا دبع خميشلا ماشلا ثدحم يخئاشم ْ

 | ءالؤهو هبناح ىف تسلجو كلذ نم ثعتتماذ ًاعضاوت هسلج قوف ىتسلجم نا مانا
 ظ نم رنطح هن . اك ىءانم ىف رم تيآرو» هرصع مامأ دعإ بم دحاو لكو نوصفاش ةعرالا ظ

 | مالسلاىنغلبو 1 0ةنس يثونملا ينارعشلا باهولادبع عيسشلا ىديس هللاب ف راعلل نبارصصم
 تعلاط دقو هنع هللا ىضر نا رعشلا خيشلل ةبحلا ديداش اف ا ريك هم ركاذ يح وهو هسأ نم

 ئ ىركلا ! نثملا تملاط و هظع امفن اه تمفشلاو اهمظعموهو هبتكأ نمىدب يف مق وام عس
 | نم ىهف تاما رككقمقل- ا يفاهلك ابن وكل ىئد ةوقو ىلامبا داي زي سحا اهملاط املكو ارارم

 ىانم يفتي أ رو ٠ ملسو هلع لص نيبملا هسد هج لثالد و نيلس رملادبس تازجيم ةلمح
 ا ءامحالا حراش رصم ثدحم ىتنحلا ىذايس زلا ىضتارم دمج دنسلا ةمالمعلا مامالانأك |

 | افمض ةلمللا كلت ىف ىدنع ناكو توريب ىف تبق فمض 1٠١٠ ةنس يلولملا سوماقلاو
 | هاياو يت رشحو نيعمحا هللا مهمحر ٠ثدحلا ىمافلا ىس وئسلا سب ردا نب هللا دبع خمشلا

 | نم مهناف مه اما ٍلسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ءاول تحن نيلماعلا ءاململا رمز ىف
 ظ ملا قح ىش معا يبا وهلا هلا ال يدلا هللاوف انا امو ةقسقح ندا ةعئا نيلماملا ءاملعلا

 ظ نم ملاثسا بحاو مييحا ين الا منيو نيب ةبسانم الو كا ذنم اببرق الو كلك تسل ين

 | لسو هيلع هللا ىلا هللال وسر ىرا ىتدلعج ىتلاىع محلا ةسانم و نيلماعلا ءاملعلا ونيملسملا ةمئا

 )| هللا ىلص هباول تحن مجرم ز قهتمح رو هلضف هللا ينرسشحم نا اه وجرأو ىانمىف مهاراو ١
 | نم عمع ءرملا امبحم# ىف ماسمو ىراخبلا ءاور ىذلا ثيدحلا ىف حص دقف سو هدلع

 | هنع هللا ىضر ةربره يلا نعام ريغو اضيا نيحيحضلا يف لسمو ىراخبلا ىورو ٠ ٠ بحأ
 سلاجم نوسمتلب نيحاس ةكئالم هَل نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 وهو مهاسف مهيرىلا اوحرعاوقرش اذاف ءاهسلا ىلا مبحجاب مه وفح مهبلعاوبا اذاف ركذلا ظ

 ١ كنوريكيو كنودمحمو كنوحبسي كل داسع دنع نم انثج نول ويف مد نبا نم لعا

 ىراثو ىتج - اوأر لهو لاق كران نم كتوذمستسيو كنج كنولأابو كنوللجعو

 || الجر مف نالاقيف اول أس ام مهيطعاو مهترفغ دقىنا كديت اهوأر ول فيكف اقفال اولاق
 ظ فلك رظاف ها ميسيلج مه تشب ال موقلامه لجو نم هلا لوقف نال ءاج اما مهم سيل
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 ناوجرا انكهو مهايا هتسلاجم درجمب موقلا نم سيلوهو لجرلا كلذ هللا ةمحر تامش |

 |( نيفراملاءامل والا و نيلماعلاءاملعللو ملسو هملع هللا لص هللا ل وسرل ىتبحمت ىاعت هللا ةمحر ىنامشن: 1

 تقسامتاو «نيملاعلا برهّندمملا ونينم ملا عيمحو نيحلاصلا رئاسونييدهملا ًءادملا ندلاةمئا

 || حرفا يل لصح دقو يلع ىلاعت هللا معن لجا نم ابل ناسحلا تارسنملا يئارملا هذه

 دما هلو هللا نكلو كل د نم اثش اهعم قحتسا ال ىتلا يبومد ةركل مظع زو رسوريثك

 أ 11 ىطعم الو ىطعا ال عنام ال ءاش امب ءاش نم ىلع نمسق هل يف قلطملا قرصتا هل ةّملاَو

 | نوم ام يح وه او فيلق كي اذبق هين يو لأ لضَط "لق ىلاعتوهناحبس عنم أأ
 نابرقملا برا نم هتحرو هلضفب ىنامجو ىنعوفعي نا مركلا شرعلا بر مظملا هللا لاسأو ||

 وعدي نم لكك لذك لمجم ناو سو هلا لص نيلسرملا ديس دمج هدبج دنعر هدنعأ]
 | لسو هيلع هللا ىلصم ركألا هيخ هاجت تامملا دعب وةاماىفتاقوالا نمتق وفة وعدلا هذهعىل ظ

 | راتكآلا نا اهنارمثو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا دئاوف ٍباب ىف ىتأس

 هنلاب لا تلصح اذاو مانملا ىف ماسو هيلع هللاىلص هتيؤرل دمضموه تناك ةغص ىأإباهم |

 هلق لسو هيلع هللا ىلص هتب ور ىلا يلصملا قري دقف اهلع ةموادملاو اهم راثك الا يت

 1 قص هتبؤر دض ىلا دئاوفلا ةمتلا هذه يف ركذا امناو بالااذه يف كلز مدنا |

 :ىهو ةصوصخم تاواصو ةيعداو روسو مص ةءارش ًامانم سو هيلع هللا |

 ىور #« ىلوالا ةدبافلا )» معا ايف باتكحصلا اذه ريغ اهعمجم مو ةدئاف نوعبرا |

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ملظمما دلوملا ىف مظنملا ردلا هءاتححص ىف ىلا مسالا وبا[

 هربق ىلعو داسجالا ى هدسج ىلعو جاورالا قدم حور ىلع لص نم لاق هبا ملسو ]ا

 | ةمايقلا ف يار نمو ةمايقلا ىف ىنار هصانم ىف ينار نمو همانم قينارروقلاف ١

 ب ةينانلا ةديافلا هه رانلا ىلع هدسج هللا مرحو ىضوح نم برش هل عفش نمو هل تعفش

 || هلوخو دعب ةاللصلا ءذه للص نم لاق هءاىس ودصلا نيدلا سمش خمعلا نع ىور#

لو انالث نينذوعملاو دحا هللأ وه لق ًارثو ءافملا :الص دم هعض وم |!
 كاد دعب ملكتي م

 | ىمبأو «اذبا كياولص لشفا لعجا مهللا ىو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىرن هناف 1

 | ةمااسنالا قئالخلا فرشا ىلع © اددعو الضف كياحم 3 زاو « ادمرس كتاكرب 1

 | رارسالا طبهمو © ةساسحالا تاءلحتلا رهظمو « ةيسئامعالا قئاقحلا ممو ه ةيناحلاو ا
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 17 ءاسنالا ىو دياقو وه نالسرملا شيج مدقمو © نيسبلا دقع ةلطساو ةيئاحرا |

 | دحلا ةمزا كلامو * ىلعالا زعلا ءاوأ لماح © نيعمحا قالا لشناو ه نيمركلا |
 1 نال نامحر وه لوالا قباوسلا راونا دهاشسم و « لزالا رارسأ دهاش + ىسالا ْ

 ناناوو يلكلاو يتزلا دوملارس رهلظم © مكحلاو ملخاو ملعلا عشو ©« مدقلا |

 ١ ,قفحتملا » نيرادلا ةاحح نيعو# نينوكلا دسج حور © ىلقسلاو ىولملا دوجولا نيعا]

 أ ه ملظعالا للخلا « ةيئافطصالا تاماقملا قالخإب قلختملاو * ةيدومعلا بتر ىلعاب |
 9 ددع همك و هلا ىللعو يلطملا دع نس هللادسع ندم اندس © مركألا يببلعاو ظ

 أ م نولفاغلا كركد د نع لفعو ه نوركاذلا ءركذ الك كنالكدادمو « كامو لغم ظ

 | اهتركد دقو تلقكلاسم ها نيعمحا هللا لوسربامسا نع هللا ىضرو !ريثكايلست ملسو

 [] ادس ةالص ىف ةروكذم الا 6 اهم نوئالثلاو ةيناثلا ةالصلا ىعو تاواصلا لضنا ىث
 ! ماللسالا ةحح نا ىواصلا دمحا ىدنس نع هيف تلقو نوعسلا ةالصلا ىهو رداقلا دع |

 | افنكلا كلاسم ىف 6 ىس وديعلا هءأوص فيرخحم وهو سوردسلا يطقلا نع اهلقنىلازغلا

 )| سواسو نع هبلق بجح اهأرق نمو مظعألا زاكلا سمش ىمسن و ىواصلا لاق هريغو

 | دامب أرق نم نأو ىنالمجلا رداقلا دبع ىدمس ىنابرلا بطقلل اهلا مهضعي لاقو ناطمشلا |
 ا هذبم ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلعىلصو اثالث انالث نيتذوعملاو صالخالا ءاثعلا ةالص

 أ تادايزب رارسسالا زونك ىف اهنئر مت مانملا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىأر ةروسلا |

 | باتك ىف ينارعشلا باهولا دبع ىديس خيشلا نع لقناو افنملا كلام ةرابع ركذو
 ىديس خيشلا لاق هب هللا عفن قكوشلا نيدلا رون خيشلا هخبش ةمجرت ىف ىلعسرلا تاقبطلا
 : دلا ةالص ىنملع ىللوش وهو نيس هنوم دعب مانا ىف هتبأر ينارعشلا باهولا دبع

 ةرششع اهم ةدحاولا ةرملا لدعت ةرخ آلا يف اهماوث تدجو يتاف ىسودصلا هللادع ىدبس |
 .ٍلصال ىنملعي نأ ديربامنا خبشلا نا تملعف ادلا راد ىف ىنتناف دقو اهربغ نم فالا

 | :افلا © مظعالا زككلاب ىسدقملا ىحت ىدبس مامالا اهايس دقو لاق مث ها وه ال اهلا
 ظ اندم ىلع لص مهلا لقيلف انما ىف سو هيل هللا لص ءارب نا دارا نم 4 ةثلاثا

 || ىضرتو بحت اكدمتخ ىلع لص مهللا هلها وه دمج ىلع لص مهللا هيلع ىبصن نا انما
 اهفم ديزيو همام ىف ملسو هلع هللا لص هار ارثو اودع ةالصلا هذه هيلع ىلص نف هل

 ظ لص مهلا داسجالا ىف دسم دسج ىلع لص مهلا حاوزالا ىف دمش حور ىلع لص مهلا[ ظ

 ]| عسماجلا ضمب ىف تيأدو يئالطسقلا لاق 4 ةعبارلا ةدئافلا روببقلا ف دم ربق ىلع



 ل 4١

 لاق  ةسماخلا ةريافلا ملسو هيلع هللا ىلص هار رثوكلاو لمزملا ةءارق نمدا نم نا

 روش لوا نم ةعمج ةليل لوا لستفيلف ملسو هيلع هللا لص هارب نا دارا نم ىبفاسلا ظ

 مالسلا دعب مث لمزملاو ةحئافلا ةمكر لكىف أرقب ةصكر ةرمشع ىتنلا مث ءاشملا لصملو ||
 | ملسو هسيلع هللا ىلص هاري هناف مانو ةرم فلا ملسو هيلع ّدلا ىلص ىبنلإ ىلع ىلصي |
 سليو رهشلا نم ةلمأ لوا هلوق دمبو لستخملف هلوق دعب ًاضوتنو هس ىف دازو ١

 هللا رفغتسيو ةرم فلا هلوف .دعبو نيتتكحر لك نم ٍلسو لاق ةرهاط اضِس ايان |
 برجو هسماثم ىت ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىرب هناف ةراهط ىلع مان مثةرم فلا |

 رارسالا زونك ىف ةدايزلا نودبهلقنو تلق ها هحالص هيف ام: هريخمو ةخاسن ىف دازو كلذ |
 ]| «ةسداسلا ةدئافلا 9 نارقلا ماكحا بحاص نع قئادحلا باتكح بحاص نع أ

 ظ ردسقلا : روسو بائكلا ةحتأف ىلوالا ىف أره تامكر عبرا ةعملبا ةلمل ىلصي مبضعب نع ظ
 باتكلا ةحناف ةكاثلا نو تارم ثالب ةلزازلاو باتكلا ةحنأف ةيئاثلا فو تارم ثالث |

 | امييلع ديزيو اثالن سالخالاو ٍباتكلا ةمحناف ةعبارلا يو تارم ثالث نورفاكلاو |
 فلا ملسو هيلع هللا لص ىبلا ىلع ىلصيو ةلبقلا لبقتسم سلجمو ملسب مث ةرم نيتذوعلا ||

 همانم يف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىرب هناف دم ىعالا ىنلا ىلع لص مهللا لوقو ةرم

 نم ريخالا اذه تلقن ينالطسقلا لاق ةئلاثا وا ةيناثلا وا ىلوالا ةممللا يف ىلاعت هلا ءاش نا [[

 # ةمباسلا ةدئافلا ول هتباسنع نييب هل هللا رظن ةينصلا ماما ىتنحلا نددلا ءابم خمشلا طخ ال

 ىلايلا نم ةلل يف اهرق نم اهتيصاخ ليفلا ةروس هطخ نم تبتكاذكو ينالاعسقلا لاق [
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا ىأر مانو ةرم فلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ىلصو رم فلا ْ

 لو مهملع هلآ هرصن و ءادعألا نم ايظفع ازرح هل تناك هيلع اهقلعو اهتك نمو همانم يف ْ

 | رثوكلا ةروس أرك نم قداصلا رفعلل نآرقلا عفانم نمو 4 ةئانلا ةدئافلا 9, هوركم هلني |

 هللا ىلص ىنلا هانم يف ىأر ةرم فلا ةعمجلا ةلمل نم لمللا فصن اهملصا ةالص دعب ظ

 ءاتعلاةالصدعباهؤ رق نم هلوشرارسالا زونكب حاصدئافلاءذه ركّوو تلق ها ملسوهملع |

 هنري نا هللا لاسو ةرم فلا ملسو هلع هللا ىلص ىنللا ىلع ىلصو رم فلا ةعملا ةليل |
 | ىمعلا نعالقن ةدئافلا هذه يتالطسفلا ركذ م هايا ءارا ٍلسو هيلع هللا لص ىتا آ

 هةرجحر رباكألا ضعب نع © ةعسانلا ةدئافلا رارسالا زونك نم اهتلَس ىلا دأب زاب ا

 صاالخالا ةحنافلا دمب ةيكر لكيف أرض نيتمكر نيّمكَر لفت برغملا ىلص اذا لاق هلا :

 ربكأ هللاو هلا الاهلا الو هل دححلاو لا ناحس لوشو دجسي ماساذاف ثارم عبس |



 م نا

 مهلا لوقي الملا هذاسب تارم عبس ملسوهيلع هللا نص ىتا لع لصيو تارم عبسأ

 لف تارم عبس ميحراي نمحراي مويق اب يحاب لوقب مث ملسوهل او دمت ىعالا ىنلا ىلع لص ؤ

 ىلع هللا ىلص لوّش ةالصلا دسبو اهيلصبف ءاشملا تقو لخري نا ىلا نيتمكر لكيف كلذ
 | لسوهبلع هللا ىلص ىنا ىلع ىلصيو نميالا قشلا ىلع مانبو ةرم فلا ىمالا ىنلا دمع

 ْ نم لاق نسحلا نع #4 ةرسشاعلا ةدمافلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىرب هناف مان ىتح

 ظ ةحاف ةمكر لكي ١ رش تامكر عب رأ لصيلف همانم ىف ملسو هيلع هللا لص ىنلاىرب نا دارا

 أ اذاف نيف دورتي 'تلزاز اذاو ءانلزأا اناو حرمشن ملاو ىحضنا روس عيراو ةرم باتكلا
 | مث ةرم نيعس ملبسو هيلع هللا لص ىتلا ىلع لصيو تاسمحتلا أرقملف ةالصلا ف سلج

 ( 6 رسعع ةيداحلا ةديافلا له ملسو يلع هللا ىلص ءارب هناف مونلا هبلذي ىتح ملكتي الو لب

 | نم غرف اذاف ةرم ىتنام دحا هللا وه ل اةو باتكلا ةحئافب ةمكر لك ىف أر نيمكر ىلضي
 أ هذه يتكيو لضفتماب معنم اي مج اب نسحم اي نمحراي هلي تارم ثالث لوق ةاللصلا
 ىمونسلاركذو تلق ها سويا لثسءا رين هسأر تح هلعجمو ضاس ىلعتاملكلا

 | لق ةءارق نا ىوونلا بزح حرش ىف ىركلأو رارسالا زونك ىف ىشوراهاوهابرجب ىف
 لشضفتاب دع ملسو هيلع هللا ىبص دنت كيبن هجو يبرأ داب زرعم ةرم ةثامن وكت دحا هللا وه 1

 أ نا ريغ نم ةرخ آلا ءاشملا ىلا لصف مقف برغملا تيلص اذا # رسشع ةيلاتا ةدئافلا ظ

 ظ لا وهللقو ةرم بابنكلا ةحئافب ةنكو لك ىف أرفتو نيتك لكني لستو ادحا ملكت ظ
 لاس وو ادحا ملكت الو كلزنم ىلا فرضنا ةرخ آلا ءاشملا تلص اذاف تارم ثالث دحا

 تارم عبس دحا هللا وه لقو بانك ةحئلف ةنكر لك ىف أرقن مانت نأ ديرت نيح نيتتكر ظ

 هللا ىلص ىنلا ىلع للصو تارم عبس كدوجس يف رفغتساو مالسلا دهصب دجتساو ملَس مث

 لوحالو ربكآ هلو هلا الا هلا الو هل دمللاو هلا ناحبس لقو تاره عبس لسوهسييلع

 اسلاح وتساو دوجسلا نم كسأ ر عفرا مث تام عسبس مظملا ىلعلا هللا الا :وقالو ||

 ابنالا نمحراب نييحارلا محرل اب ماركألاو لالجلا اذإب مويف اب ىحاي لقو كيدي عقراو

 نا اي هللا براي براي براي نيرخ آلاو نيلوالا هلا إي هللا اي امهممحرو ةرخآلاو
 ظ لصو مظعلا هللا رفغتساو ةدحاو ةرم سلاح تناو تلق الفم كيدي عفراو مقمت هللا

 ءارث كناف كلنمب ىلع منو شارفلا لخدا م تنش تلشام سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع
 نم ءاربكلا ضعب لاق # رشع ةللاثلا : دئافلا > ىلاعت هللا هاش نا ملسو هيلع هللا ىلص ظ

 ةروس أر قيل مث ىهاط شارف ىلع دمتيو همون دن ًاضونيل :وببلا لاج ىري نا دارا



 # غم

 ميحرلا نيحرلا لا مسي ةربس ىلر ىف ادب نيتلاو ةروسو لبللاو ةروسو: سمشلاو أ
 || ءاعدلا اذه دهاعتو ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا نم رثكلو لابل عبس كلذ ليف |

 مالسسلا انم دمحت حور ىلع أرقا ماقملاو نكرلاو ماريلناو لجلاو مارا نزلا بر مهللا

 لسوهيلع هللا ىبص ىبلا ىرب ناك الجر نا .ملعلا لها ضعب لا #* رمثع ةعبارلا ةدئافلا ظ

 1 هلاو دم اديس ىلع لص مهللا لون افلا رثع ةتس لس وسهيلع هللا ىلص هملع ىلصي ناكو

 )| ةممحلا ةالص نم همالس دعب لوش هب ردع ةسماخلا ةدئافلا ف هرادقمو هردق قح

 || خيشلا اهاور ىءالا ىلا ىلع لص مهلا افلا !اهرصع دهبو هلام هدمجو هللا نايس

 خمشلا انحش مخلش ىسافلا يرغملا نوُسز در خيمشلا ىدمس نع ةينسلا ماها ندا باه

 ةفيرشلا ةشدلاب اهبرج يبرغملا نامخرتلا دمحا ىد يس ناو قورز نددلا بابش دمحا

 ئ ىلع ةالصلا عراشمولا افنْلا كلاسم باتكنم ةدئاف ةرشع سلا ءذه.تلق ها تحصن

 | اهضعب ىلع تادايز عم ينالطسقلا دمحا نيدلا باب ةمالعلا مامالا فيلات نطصملا ىتا |

 ]| ىودعلا نسح خسشلا انحش لقن  رشع ةسداسلا ةدئافلا 9 اهعضاوم ىف ابلع تبن ظ

 هللا ىضر ىسرملا فراعلا نعالقن نيفراعلا ضعب نع تاريعا لئالد حرش ىف هللا همحر
 ثكاسنو كدع دمج اثدس ىلع لص مهللا ىهو ةالصلا هذه ىلع بطاو نم نا هلع[

 8 ىح تومعال ةرم هنايسمح ةلمللاو موملا ىف ملسو هو هلا ىلعو ىمآلا ىلا كلوسرو

 || هيلعهللا ىلص ىلا ةيؤرل ًاديفم كلذناك اذاو ها هظَغ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنللاب عمتجم |

 4 رشعع ةعباسلا ةدئافلا و امانم ماس وهملعهللا لصهّس وردغضش كلذ ناىل والانف هظَش ملسو |

 ىلا نع درو هن" ءارقفلا ناتس بانك ىفىنفايلاءامالا نع اضيا روكّدملاهحرش ىفانخيش لق
 | ىلع لص مهللا ىمعو ةالصلا هذابب ةرم فلا ةسجلا موبيل ىلص نملاق هنا لسو هيلع هلا ىلبص

 لمفملف وب ل ناف ةنلا ىف هتلزتموا هسن واهنلمل يف همر ىرب هناف ىعالا ىتلا دم اثدمس

 تيار م" ها ملسو هبحووهلا ىلعو ةدايز ةياور ىفو سمخ وا تالث.وا نيتعمح ىف كلذ

 | سنون ليز ىسافلا يبرغملا ىتوراملا دمت نبا طانخلا هللادنع خيشللرارسالا زونكىف
 سو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ىلص.هنا اهصخلم اها رايؤر ةياكح مدقت ام وحش ركذ نا دعب

 | هيلع هللا ىلصهللا لوسريفةمحىلصي راصف هسفنحلا عجرفائيشرملفةمثلا هذه ىلعةغيصلاهذهس |!
 | لاق سو هيلعهللا ص ىلا حيرض راز من ةئملا يف هفن فرع هنا ةرشبم ايؤر ىؤرف لسو ظ

 لاق نيملاملا بر دحملا هللف هثديد تراصوناوخالا نم اهمزتلا نم ددعب موقا ال مويلااناو

 هل لاقف هل اعوو مالا يف ملسو هلع هللا ىلص ىنلا ىّررف اننا وخا نم لجر اهلعف دقو
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 دم برقا يف هلع ءاد ألا زث رهل م نيدتهلا نم هلا كلعج سو هييعالا ىلس
 ١ هنمانلا ةدئاملا ف ريخم هلاعدو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىإ رف رخآ خا ١ااضيا لمنو

 نع جرعألا نع ةسلفلا باتك يق يتالسجلا رداقلا دبع خمشلاىدمسيناب رلاىطفلا رك 4 رشع

 ) .نكر ةعملا ةليل لص نمسو هيلع للا ص لا لوسرلاةلاقهنا هنعالا ىضر ةريره يبإ
 ير نا وع لف رع ةرعص ساق رص اةياو باتكلا | هحاف ةيكر لك يف أرب

 ,او ماسلا ىف ناري هناف ىعالا ىلا دم ىلع لص مهلا ةرم فلا هتالص رخآ ىف لوشو

 فاو لذ نم مدقتام هل رفغو ةنملا هلف ينار نمو يف أر دقو الا ىرخالا ةعمجاهل من

 و هللا ىضر شابع نبا نع ىئدملا ىسوم وبا جرخا # رسشع ةعسانلا ةريافلا رخأت '
 ؟ر لكى ارغب نينمكر ةعلعا ةلمل ىلصي نم ؤ نم ام لاق لسو هيلع للا ىلص ىبن ١ نعأ

 أ دمخ ىلع هللا ىلص ةرم فلا لوي م دحا هللا وه لق ةرمنيرشعو اسمح ةحمافلا دعب

 | بوذلا هل هللا رفع ىتأآر نمو مانللا يف قارا ىتح ةزباقلا ةمخا م مد ال هاف ىعالا ىتلا

 رارمسالا ةنسرخ هءاتك ىف ىلزاللا ىدنفا تح دم خمشلا لاق نورا أل ل

 ىف :روملا ةسدللا ىف هنادنس ركدب ىدانحلا نطصم خيشلا ىدانسو يعيش يقزاحأ
 أ صئاصخلا ضعب هسنم تلا سو فلاو نيئئامو نيتسو ىدحأ ةنس ةيدومحلا ةسردملا |
 ا نا ىلص هللا لوسر ىلا ةلصوللو ىلاعن هللا ىلا برقنللو معلا فاشكتال راكذالاو

 8  ىلعو دام اديس ىلع سو لص مهلللا ةالصلا ءذهو ىسركلا ةسبأ ىتملعف لسو هيلع

 م ولملا ذخأس ابلع تمواد نا لاقو كل مولعم لكد دعب سفنو ةحل لكىف دمع اندس

 لاقو ىن؛- ورلاب ةيدمحلا هن رت ىف نوكت ىتح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رارسالاو

 ةرمل لوا ىف :الصلا هذه تارقف ناوخالا نم اريثكدعو نالفو نالف هبرج برج اذه

 كيوبالو كل ةعافشلا لاقف مانملا يف سو هيلع هللا ىلص ىبنلا يرق ةرم هنام اهم تأدب

 ةالصلاء ذهب تربخا متءرس سدق خيشلا ركذ م هنوقو هللالوحم تدجو مث كناوخالو
 ءرارسا اهو اهلثم تلن ام ةسجم ارارسا اولان اهلع اومواد نم تيأ رف نا وخالا نم اريثك
 ١ دمحا هسلا لاق هي نورمشملاو ةيداملا ةدئافلا ةراشالا هذه كيفكت وة شك

 تاولص ةلج ايف ممح ىتلا هنعومجم يف هللا همحر ةفرسعملا ةكم ىتفم نالحد
 أ ىلا ىلع

 [: ةميصلا هذه لسو هيلع هللا ىلص ىلص ىنلاب عامجالل ةبرجما ميصلا نمو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ا ملسو هبحصو هلأ ىلعو كيلع لادلا و كل را رسال عماججلا دمع ان دس ىلع ملسو لص مهللا
 | يف نالحد دمحا دملا ركذ # نورمتعلاو ةيلاثلا ةدئافلا ف ىهلا ةرم فلا مون لك
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 اهيلع مواد نم نا نيراعلا نم ريثك ركذ ىتلا ةلضافلا مِصلا نم نا ةروكذملا هتعومجأ]

 دنع سو هيلع هلا ىلص ىنلا حور لام هحورل فشكتس ةدحاو ةرم ولو ةمججلا هلمل ظ

 لاق لاقهدحلي ىذلا وه ملضو هيلع هللا ىلص ىللا ناىرب ىتحربقلا لوخد دنعو توملا

 ظ ةرم ةلام ةعمجا ةليلو تارم رمشغ ةليل لكاهْ رش نا اهيلع مواد نمل ىسسو نين راعلا ضعب ظ

 انديس ىلع لص مهللا هذه ىهو ىلاعتللا ءاش نا مسجلا ريخاو مظملا لضفلا اذهم زوف ىتح ظ

 وحش لقنو ىهتنا ملسو هبحصو هل 1 ىلعو ءاجلا مظلا ردقلا ىلاعلا بيمملا ىعالا ىنلا دم

 ! ©« نورمععلاو هنلاثلا ةدئافلا » ىطوسلا مامالا نع ريمالا خمشلاو ىواصلا خمشلا كلذ |

 فلا هيميهارألا ةالصلا ةءارق نا ممفعب لاق ردردلا درو حرش يف ىواصلا خمشلا لاق

 تاريخلا لئالد حرشيف ىودعلا اننخيش ةرابعوسو هيلع هللا ىلص ىنا ةيؤر بجون ةرم |
 نينمالا ةلمل افلا ىراخعلا اهاور ىلا دهشتلا ةفص لامعتسا نا نيفراسصملا ضعب نع

 لاق# نورمشملاو ةعبارلا ةدئافلا 9» ملسو هيلع هللا ىلص هتيورل بجوم ةعملا ةلمل وا

 ىركلا نسحلا بأ نب دم ىدس ةاللص ركذ دنع روكذملا هحرش يف.ىواصلا خبشلا |

 قلغا ال حافلا دم ادمس ىلع كرابو ملسو لص مهللا ىعو افلا ةاللص ةامسملا صو '

 ىلعو هيلع هللا ىلص ميقتسملا كطارص ىلا ىداملاو قلاب تلا رصانلابو قبس امل متاحلاو |

 ةممجا وا سيلا ةليل يف ةرم فلا اهالث نم نا ملظعلا ءرادقمو هردق قح هناحصساو ه1 ظ

 أرق تاعكروب را ةالص دعب ةوالتلا نوكنو لسو هيلع هللا ىلص ىنلاب عمتجا نينمالا وا

 نيندوعملا همبارلا ينو نورفاكلا ةتلاثلا ينو ةازازلا ةيناثلا ينو ردقلا ةروس ىلوالا يف

 امج ةريخالا ةعسنلا دئاوفلا ءذه ٠ ىهشنا برف تش ناو دوعب واللا دنع رخسو

 خمشلا لاق © نورشملاو ةسماملا ةدئافلا ه9 تادابسلا دمس ىلع تاولصلا لضفا ىناتك نم

 نم هقرخ ىقدودولا ىلاعت همسا يتك نم نا هسفنلا رئاخدلا نمو هنابرجم ىف ىم ونسلا

 نيثالثو اسمح هلل دللاو ةرم نيئالثو اسمح هللا لوسر دم هعم بتكيو ضِسا رح أ

 هلمح نمو نيطايشلا تازمه ىنكو ربلاو ةعاطلا ىلع ةوق هللا هفزر ةعمللا ةالص دعب ءرم |

 سعشلا عولط دنع موب لك هلا رظنلا مادتسا ناو قئالخلا بولق ىف ةيه هللا هقازر هعم

 | هلا سيو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل هنبؤر ترك سو هيلع لا ىلص ىنا ىلع ىلصي وهو أ
 ْ نمو اضيا ىسونسلا خمشلا لاق # نورشملاو هسداسلا ةدئافلا هموت باسا هيلع

 | ملس اذاف نيتمكر لصبلو مونلا لبق لستغيلف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرب نا دارا

 ز هنحرلا ىهتتمو ككلم ىلعو كتمظع ىلع دنللا كل مهللا محرلا نيحرلا هللا مسب لقيلف



» 9 
 ىلع داسملا كل مهلا كلالح زعو كهجو مركل يني اكدسحلا كل مهلا كئاوضر نم ظ
 موكل كيو رونب و مظملا نا رقلاي كل سا ينا ,مهللا كتدابع نسحو كناسحا ةموادم#
 سويلع ةمحرلاو رعلا لزعت ىذلا كمساب كلأساو ضرالاو تاومسلا هن تقرشا ىدلا#
 ظ كتتوعد ام قمح مهللا كلاسا ردق ٠ ىنث لك ىلع تناو انطلا تن تنا مهللا هدام نم ءاثن |

 ددع ملس وهو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص اذجت انالومو انديس اذه ىكاشم ىف ىبرت نا هن

 ةاللس « نورشعلاو ةعباسلا ةدئافلا له هنالك دادمو هغرع ةنزو همن اضرو هفلخ

 ةينبرلا ةمحرلا نيع ىلع ملسو لص مهلا ىو لامكلا ةره وج ينااجينلا ساملا يبا ديس ظ

 سم ةلاملا دب ةيناثلا ىعو باتكلا اذسع نم نما بابلا ف تمدقت ىثلا اهرخا ىلا
 نا هع هللا ىضر خسشلا هلاق ام المح نم ةمهم دياوف كانه امل تركذ دقو تاولصلا
 هللا ىلص ىلا ىريهنلاف سهاسل شارفو ةلماك ةراهط ىلع موتا دنع امس ادلع مواد نم |

 ةمدقتملا هنع هللا ىضر ىعافرلا دمحا اندمس ةالص# نورشعلاو هنماثلا ةدئافلا إس وهيلع
 رح ى رَقلا ىلا بلا دسم ديس ىلع لس مهلا رشع ةجاملا و ىتباسلا ب بالا يق '

 هللا ىلص ىلا ىرب :رم, فلارشع يتلا اهأرق نم اهرخآ ىلا كرارسا ندعمو كراون[
 © نورعملاو ةمساتلا ةدئافلا ل كانه اه ركد دنع اهلع مالكلا مدت دقو همانم ىفملسو هيلع '

 ةئاملا دعب رشع ةيداحلاىش و قباسلابابلا يق ةمدقتملا ىكاشلا رعش يبا دنع ىدس ةالص

 راخْلا يقال مئادلا دب ملا ىلعالا كهجو رون نمب وتكملا مظعالا كلمساب كل اسايفا مهلا

 رضملا واما يفرلسو هبلعهللا ىلص ىبنلا ةيؤر ديطاهرخ ىلا دم كلوسرو كس يلق ىف
 فا رعشلامامالا لاق نونالتلا ةدئافلا لو كانه اهدئاوف ىف ر وكدم وه 6 مالسلا هللع |
 تيار لوم هلع هللا ىضر ناكو يىلذاشلا بهاوملا يبا ىدسةح ريف هناقط ْق

 ناطسشلا سم هللاب ذوعأ مونثا دنع لق يل لاف مانملا يف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا ىلصدمش هجو ىفرأ دمج قحت مهلا لق مث اخ ميحرلا ن نمحرلا هللا مس ميجرلا ظ

 السا كننع ىئلختا الو كليا يف ىناذ مونلا دنع اهنق اذاف ال امو الاح ملسو هيلع |
 هللا ىضر هظفل نم لوقنم اده هب نما .ا نمل ىنعم نموايؤ ر نم اهسحا امو لاق م |
 لوم هل هللا ىضر ناكواضيا هنحرت يف ايف لاق # نوثالتاو ةيواحلا ةدئافلا قه هنع ش

 ىف هتمح مما راهو اليل هركذ ن . كلف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىرب نا دارا نم ْ
 موضَنَل يضغي اضرو سانا تاداس مجال رو دسم هنعايو رلا ب باق لاو ءاملوألا ةداسلا|

 ةِموقاملا ةالصلا * نوبالتلاو ةمماتلاةدئافلا , ملسو هملع هللا لص هللا لوسر كذكو ظ
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 ]| بابلا ىف اييلع مالكلا عم تمدن دق ىمافلا دمح خخمشلا ىدمس هللا فراملا انحمشل

 | مواد رم بطلا لاق هنع هللا ىضر لاق تاولصلانم ةئاملا دس رشع ةعاسلاىه و قباسلا

 ًاماسوةظَش ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل هنمؤر ترثكت ارم تالئءاسمواحاص اهنءارق ىلع

 آ! ةيؤرل ةالص هيروصام ةعومجفف تيأر  نونالتاو هنلاثلا ةدئافلا » ىنممو ًاسح

 ىلص ادم انين ىرب نا دارا نم ملسو هملع هللا ىلص ىتا
 | لصيلف ٍلسو هيلع هللا

 ]| حرشن ملاو ةرم نب رشعو اسمخ ىحضلاو ةرم باتكلا ةحنأف ةعكر لكيف أ رش نيتمكحر

 | ةداقلا > مهأ مان نا ىلا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصي مث ةرم نيرتعو اسخ

 ال ناسنالا ىلع مالكلا دنع ناومحلا ةامح ىف ىريمدلا رك  نوثالتلاو ةعبأرلا

 | للالوسر دمحم ىتك نم نا رارسالا رس هرانك يف ينوبلا دمحا نيدلا باهش خمشلا نع

 |١ ةلماك ءراهط ىلع ةعمللا ةالص دعب ةممللا مود ةرم نينالثو ًاسمخ هللا ل وسر دحا

 ش تازمه ءافكو ةكربلا ىلع ةنومملاو ةعاطلا لع ةوقلا ىلاعت هلا هقزر هعماهلمحو ةقاطب ف

 أ صب وهو سمعلا عولط دنع موب لكما كلت ىلا رظنل مادتسا وه ناو نيطابشل
 فيل رس ونهو ملسو هيلع هللا لص ىنلل تبر ترثك ملسو هيلع هلا ىلص دمج ىلع
 دعب نيرشعلاو ةيداحلا ةالصلا ةءارق # نوئالئلاو ةسماحلا ةدئافلا ما برخي

 ىلعو دمع اندمس ىلع لص مهللا ىعو باتكلا اذه نم نماثلا بابلا ىف تمت ىتلا ةماملا

 ]| مالملا ىف لسو هيلعللا ىلص هش ور دضت ةرم فلا اهرخآ ىلا هللا الا لا ال رمق هلا

 1| فراعلا ركذ « نونالتاو ةسداسلا ةديافلا 9» ؛لانه اهلحم ىفةروكذم ىرخا دياوف اهلو

 دءاوف نم نا ىوونا بزح ىلع هحرش رخاوا ىف ىركلا فطصم خيبشلا ىداس هلل
 || هللا ىلص ىنلل هور ترزتكح ةرم نيرشعو نيتنا ةليل لكءأ رق نمد#ع مجركلا مسالا

 || بالا ىف ةروكحذلا| ةعباسلا ةالصلا ةءارق #ب نوئالثلاو ةعباسلا ةديافلا ملسو هيلع

 ىلا كلوسرو ءدعع دم !ديس ىلع لص مهللا املوا ىتلا باتكلا اذه نم نمانل

 ْ لكلا رشع أمءارق ىلع مواد نم مسهضعب لاق هنابرجم ىف يبربدلا خسشلا لاق ىمالا

 | ةراهط ىلع هلمقلا لمقتسم نعالا هش ىلع مانو هشارف ىلاىواب ام دنع ةرم ةئام هلل

 ظ هيؤ ردارا نم  نوبالثاو ةنماثلا ةرئافلا ول ملسو هدلع هللا لص ىتلا ىرب هناف ةلماك

 | ضعب مالك نم مهفن اك هظقللا ىنف كلذ نم داز ناو مانملا ىف لسو هيلع هلا لص ىتل |
 هس عاسا ىلع بظاويو هيهاوت ينتجحمو ٍلسو هيلع هللا ىلص ءرماوا عيتلف نيفراملا |

 | :ءارق ةموادمو هماع ةالصلاو هركز. ريكو هيلا قوشلاو هتبحت عم سو هلع هللا ىلص |
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 اميسحفالاو مالا فه ؤردل تقيسدقن اك ناةفرعلاه روص راضحتساو هب وبتلاحئادملا :

 . ةظرشلا هنرجح ر ضحتسلف هيرايزهل تقيس ناو ٍلَسو هيلع هللا ىلص ةفرستلاهلن اش نم درو
 بانكى ىلا مركلا دع ىديس لوق عم كلذ ينأسسو هدي نبي فقاو هنأكو

 هنزوص ةظحالم ماودب كمصوا ملسو هيلع .هللا ىلص ىلا ردق ةفرعم ىف مظعالا سومانلا ظ

 فقلت بلرق نمف ارضحنسم افلكم تنكولوه ءانعمو ملسو هيلع هللا ىلص ةفرعشلا |

 كاسحسمف هلاختو هنداحنو هدجش انابع ملسو هيلع هللا ىلص كل رضحمف كحور ظ

 .ةدئافلا ل ها ىلاعت هللا ءاش .نا مهب قحلتو ةباحصلاةجردب زوفتف كطاخمو كئدحمو |

 ةرم ةرشععس هن دمصلا أ رمم نا امانم سو هيلع هللا صبا ةيؤرل ب نونالثثاو ةعسانلا ظ

 هجو ىرنا ؛ريغال كتعوهيذلاراونالا رون كل ًاسايا مهللاوهو ءاعدلا اذه رقتو

 ىنا ىرب مونلا لبق كلذ أرق نم نبمآ كدنع وه اكسو هيلع ىلامتهَّللا ىلص دم كيبن

 ١١١19 ةنس توربي ىلا مدقق اممح ىضإملا ماعلا ىف كلب يتربخا م ملسو هسيلغ هللاىلص
 ملاحص باش وعو ىتبسدلا ىردافقا يواقلا مركلا دبع ختشلا جلا ىلا اهحوّمإ

 ةمزالم# نوعب رالا ةدئافلا  نيما هذادجابو هب ههَأ ىنمفن نحلاص موق ةلالسنم |

 هركذ م مالسلاو ةالصلا هيلع مانملا ىف هتيؤر ديفن ٍلسو هملع هللا اص ىلا لمن لاثم لمح
 صاوخ نم يا اهنمو هن رابع سو لاعتلا حدم ىف لاعتملا حتتف هباتك ىف يرقملا دمحا ب ابشللا ]|

 لولا هل ناك هلمح مزالنمنا هتكرب نمب رجامف ةعالا ضعب هلاو ام في رمشلا لمت الاثم
 دقو تلق . ها همانم يف هازر وا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا روز, نا ديب الو قلخلا نم مانلا |

 هدباوف نم المح تصقخخو هئعطو روكذملا تاتكلا نم فن رسشلا لعتلا لاثم تحرختسا

 ةياغ ىف ءاخل ثلثلا ضرعب عارذ ىنلث وحم املوط ةمطق يف هلوح اهبطو هضاوخو |
 كلتانه ركحذا نا تيأر دقو مهتويب رودص ىف ةكحربلا سائلا هقلعي راصو ةسافنلا

 محرلا نمح رلا هللا مسلي : لاثملا قوف هتعضوام صنوباتكلا اذهىف ظفحتل ىع مرياوفلا ||
 | رمش ايف سيل قاط ىلع اقاط ىا ةفوصخم تناك ملسو هيلع هللا ىلص هلمن نأ حص دق

 مابي نيب نيمامزلا دحا مضي سو هيلع هللا ىلص ناكف لعنلا مامز لابقلاو نالابق اهنو |
 |همدق رز ريلطب ىذلا يبل لا همسك ال ىتلاويلطسولا نيب ريخ آلاو الت ىتلاو هلجرإ
 رصخ امل ىا ةرصخت "رقبا دواج نم تناكو نيديس نمت ناكو كارلا وهو |
 نافل | ضعب لاقو لجرلا هب مضنأ رويس نم بقع اهل ىأ م ةّقعم نانبللا همه ىلع ىا]

 لاثملا نيمب ىلع ام صنو ٠ لسو هيلع هللا ىلص اميبلع حسسو نييخلا سببلو ءارفص تناك
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 ْ سبل نال نيلعتا بحاص ةعباقلا بتكلا ىف ملس و هيلع هلا ىلص هاما نم هينت + |

الو انفاحو المتنم ىشمو فافخ ةسااعو نالمن هل ناكو برلا ةداع لامملا
 ] ىلا اهس

 امهم ذاخو انامحا هراسي ةباسن امهلمحو ناترهاط امو هملعنت لصو اعضاوت تاداملا

 آ ىنمسلاب ادبي ناكو سبللا دنعدل امهمدشو هعارز ىف امهملخ دنع امهعشي دوعسم نب

 ]| عجو نما ىنمبلاب ةءادبلا ىلع بظاو نم ىزوسملا نبا لاق علخلاب ىرسلابو سبللاب

 هللا نذاب ئرتاهءام لوحطملا برشو ةنتمملا ةروس تبتكأذا هريغ لاقو لاحطلا

 ناورملاو ناسنالا ريوصت اماو رباح لاثملا اذهكاهوحو راجشالا ربوصن # ةلئسم 3» ظ

 ظ ينالطسقلا لفن # دياوف ف لاث ا راسب ىلعام صنو« م ارخ ةنيمم ريغ ةفصباهروصاختاو

 ْ اذه ةكر نم برجا# نا ءاملعلا نع لامتملا تف ىف ىرقملاو ةيندللا يهاوملا ىف |

 ةبلغو ةاغبلا ىنب نم اناسا هل ناكدب اك رسم ع نم هنا فيرسشلا لالا

 لماملا ةَأرملا هتكسما ناو دساح لك نيعو درام ناطسش لكم ازرحو ةادعلا

 ةرظنلا نم ناما هنآو هيوقو هللا لوح اهرما رست قلطلا ابلع دتشا دقو اهسمِس

 ]| هللا ىلص ىتتاربق روزي نا دب الو قلخلا نم مانلا لونقلا هل ناكهامحمزالنمو رحسلاو |
 ؤ تق رغف ةنيفس ىفالو تببق ةلفاق ىفالو مزهف شيج ىف نكي مو همانم ىف هارب وملس و هيلع

 ىف ملسو هيلع هلا ىلص هبحاصب لسونأامو قرف عاشم ىف الو قرحاف تيبفالو
 0 نامالا ةوف طرشإ قش الا ضرمىفالو جرف الا قمض ىفالو تيضقألا هحاح

 ْ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعنل لاثم حصا اذه هس رم لاق : لاثملا تحنام صنو

 | بانك نم هتجرختسا ىذلا حمحصلا هلصا قبط ءاح ىتح ىفا رغوط وفلاب مس ر دفو

 يل هللارسي دقو ربك راج وهو ىرقملا دما همالملل لاعتا دم ف لاعنملا حف[

 ظ فلؤملا طخ يراع ةخسن نم ةلوقنم اهادحا تاربتعم يسن ثالث هدوجو ةردن عم هنم

 )| هنس نم لوعملا هملع ىذلا لوالا لاثملا وهو ايراقتم لاثملا | ذه اهعسح ىف تيأردقو

 | ىطومسلاو قرافلاو قوزرم ناو ركاسع ناو ىبرعلا نا دمتعم وهو لاق اهركذ.ةلثما

 1 هلع نا يي هدساساو مهدياسا ركصزو خومتلا نم دحاو ريغو يناتتلاو يواحلاو

 ىذحتو لقتن لزت م م ابع هللا ىضر ةشئئاع ةديسلا دنع تناك ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلع خومشلا انام *م مسر نا ىلا مو مث ىرخا لامن لاعتلا نم ابلع ىذح ام ىلعو لامناهلع |

 ؤ هباتكيف همسرو ركآسع نب نها وبا مهنم ةعاسج هيف فلل ىتح دينلاسالاب هولغو قرولا |
 لاعتلا حتف يف همسرف ىرقملا ىلا لصو ىتح طمضلاب ئرقو دلاسالاب هءانكى ور م
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 |١ ىواختسلاو ىطوسلاكظ افحلاو ءاملغلا طوطخ ابلع ىتلا ةدمتعملا رككسع نبا ةئمسن نم |
 ( ةمتاخ) لامتملا حتف نم هلوح ىتلا رياوفلا عيمج عماانا هتلقنو هللا يسهمحر ىميددلاو ]|

 ذم امناو ءاسسلالا سايل لمتلاو ىبرعلا نبا لاق لئاهشلا حرش ىف ىرافقلاو ىوانملا لاق
 لوط هتمتخو نبطلا نم مهضرا ىف املاهريغ سانلا |

 املالط تح نيرادلا يف شيعال  قلعسلا لعن لاثم تمدخ ىلا

 اىااثل قمدحخت دامعسلا ناو ْ _ هلمل همدخن دوعسم نا لعس

 1 ضِسأ ءاق ثحجر مأ هفاهدعامو امهعشو ىدا رم ناكو اضيا فيرعتلا لاثما ف تلقو

 د أ رفلا هنم برتلا ماقم تلمع ا لاكسرم لضفال العن يح لاثم

 دشاوح ولما نانو ىرايم " اهلك تاومسلا هبل اهائارش
 ابا تلفو

 هلالظ تحن قلخلا ميس تلع دم "لمن نوكلا اذه سأر ىلع
 هلاصن علخم نذوب مل شرعلا ىلع ' دلحاو ملخاىدوُ ىم وم روطلاىذل

 ًاضيا تلقو

 لك  ىنملا حاد هب سورا "لشم هلام ىنطصملا لمثأ لاثم

 لجر هنأول وو سأر لك امل ةمرك لمن لان هب مركحأف

 ضيا تلقو

 انصح هديس لعن ىسفل تلمس ىرولا براح دق ىهدلا تدأر املو
 انمألا هلظيف تلن علم روس امام ميدي يف هم تلصحم

 < اهتارمولسوهيلعّللا لص ىلا ىللعةالصلادباوف ىؤرشاملابابلا

 ميقلا نب نيدلا * ةمالعلا اهركد ىتلا دءاوفلاب بالااذه حتا نا تيأر دفو
 ور 8 0

 ١ اهلج وأ اهلكو مايالا ريخ دم ىلع مالسلاو ةالصلا لضف ىف ماهفالا ءالج هباتك ىف

 | أ وانه اهراركت هجاح الف ناسا بابلا ىف اس يب ثيداحالا ىف ةدراو

 7 لاثسما ىلوالا ٠ ىلاعت لا هحر لاق اه 1 دلع .اوقلا لطب سس قلعت امءاهفالا
 نانالصلا تفلتحا نا و هملع ةالصلا ىف هناحبس هتقفاوم ةساّلا ٠ ىلاعتو هناحس هلاأ
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 أدل مري هناةساجلا ٠ ىلصملا ىلع هللا نم تاولص رمثع لوصح ةمبارلا . .ايق هتكلالم |
 أ رشع هنع ىحع هنأ ةعباسلا ٠ تاتسح رشع هل بتكي هلا ةسواسلا ٠ ثتاحرد رشع

 ش تردنتع ىلا ءاعدلا دعاصت ىهف همأص | اهمدق اذا هناعو هباحا ىجرب هنا ةئمانلا ٠ تائيس

 1 وا هل ةلمسولا لاؤس اهرقاذا مسو هيلع هنلا ىلص هتعافشل ببس اجأ ةعسانلا ٠ نيملاعلا

 ٠ مدس م نونذلا نارفغل سس اهنا ةرشاعلا ٠ كلدب مشور ثيدح مده ' 5 اهدرفا

 | نع ىذمرتلاجرخا دوضنملا ردلا ىف لاق . همهاام ديلا هللا ةيافكل سس اهما رشع ةيداحلا

 انت بهذ اذا ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ناك لاق هنع ىلاعت هللا ىضر بعك نبا ظ

 ةقدارلا اهعشن ةفجارلا تءاح هلا اوركحذا هللا اوركرا سانلا اها اي لاف ماق لدللا

 ملا لوسرا تلَقف يبا لاق هفاع توملا ءاح هبق ام توملا ءاح همق امع ثوملا ءاح

 تئشام لاق عبرلا تلق تش ام لاق يئالص نم كل لمجا مكف كيلع ةالصلا رثكأ ىلا ظ

 نيلثلاف تلق كل ربخ وهف تدز ناو تلمش ام لاق بصنلاف تلق كل ريخ وهف تدزناو

 كلمه ىنكتنذا لاق اهلك الص كل لمجا تلق كاربخ وسهف تدزناو تلش ام لاق

 ] عب ر بهذ ادا هياور ىفو ٠ دانسالا حمص ؛كردتسملا يف مالا لاو كِسذد كل رفشو

 كيلع ةالصلا ردكسا لدب لبللا نم ىلصا ينالاقو لبللا ثلث ينج رخم ىرخا يفو ٠ لدللا

 يو. ثيدحلا يئالص نم كل لمجا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل لاق هنا ىرخا ينو ظ

 ٌْ تلعحنا تيارا هللا لوس راب لج ر لاق هيش يبا ناو مصاع ىلا نباو دمحا دنع ىرخا

 كيرخا و كاد نم كمه ام ىلاعتو كرات هللا كيفكي نذا لاق كملع اهلك يتالص

 للا لوسراي لاق الجر نأ يرخا يفو . لاسرا هنف نكل دح دنس ىتيسلا اهجرخاو

 لاتاهلكينالصف لاق من لاق نيبلتلا لاق تثش نا عن لاق كيلع يئالسص ثلث كل لمجا

 ناب وارهدانسا يف كترخاو ءايثد رما نم كمها ام للا كنك نذأ ملسو هملع هللا لص

 رطش لعجا ىرخايثو ٠ هدها وهل ثيدحلا انسح يرذنلاكىمشسحلانكل روهملا امهفمض
 رخآلاو ايندلا مه هللا كلمفكي ذا لاق كلءاع داهلكى الص لمحاف لاق منلاق كل ءاعد ين الص

 ارشع اه هملع هللا ىلصالا ةالص كدعىلصي دبع نم ام لاقف يب رنم تايىلاباىرخايفو

 | تلشام لاق نينلنلا لاق تئش نام لاق يفاعد فصن كل لمجا هللا لوسراي لاقف لإ .ر ماقف

 ةلس رم تناك ناو تدافاوةرخ آلاو ايندلامه هللا كيفكب نذا لاق كل هلكى اعد لمجالاق

 ليوأ ىلا جاتحم الف ءاعدلا ةّشاسلا ثيداحالا ىف ةالصلاب دارملا ناب شا رصتلا ةلضعم وا

 وعدا انامز ىلا يا كيلع ة ةاللص يناعد نم كل لسمجا مكف ءاعدلا زثكا ينا ىئئمملاو
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 ىلص رب لف كيلع ةالصلل نامزلا كلذ نم فرصا مكف ىسفنل هيف |
 ا نا لس هيلع هللا

 هلاراتخالا ضوف لزب ملف ديزملا باب هلع قلغي الثل ًادح نمزلا كلذ ىف هل نيب
 اسم لدي كيلع ىلصا ىا اهلك ى السم كل لعجأ لاق ىتح ديزملا ىلع ثحلا ةأعارم عم

 ةلمشنم اهنال كايندو كيد رما نم كمها ام ىا كمح نكت نذا لاقف ىسفنل هن وعدا
 ءاعدلاب ةراسشا ىنعملا ىف هو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مظعتو هللا ركحذ ىلع

 هتطعا ىتلئسم نع يركذ هلغش نم ىسدقلا ثيدحلا ىف م ملسو هملع هللا ىلص هسفنل

 هسملع هللا ىِلِص هسن ىلع ةالصلا لعج نم نا كلذ نم جتنق ٠ نيلئاسلا ىطعا ام لضفا

 ىلاعت' ها انقفو هيرخاو ءايسد مه ىلاعت هللا ءافك هنادابع مظعم سو
 أ لاق ٠ ىما كيذل

 ليق٠ ةشاسلا ةياورلا هدر وحاسمءاوت لم وااهباوث دارملاو ةقيقح ةالاصلا دارملا لمقو

 ]| اندمسل كلذ ٍباون لامجا لوقبف هتءارق بقع وعدي نمل مظع لسصا ثيدحلا اذهو

 | كمه نكت نذأ لاق اهلكي الص كل لمج! هيف لاق ثيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تملا هقو نيرخاتلل ضعب هركناف ملسو هيلع هللا ىلص هل فرمشلا ةدايزب ءاعدلا اماو

 ]| بهذملا ماما لب هوفلاح نيققحلانا تئيو رصتخمو ليوط نيئاتفا ىف هيلع درلا ناس ىف
 ٠ لسم حرش و ةضورلاو جابملا" هبتك نم بنك بطخ ىف كلذ لمعتسا ىووتلا
 ]| ىقرتلا متاد هنال لامكلا ةدايز لب هنا الا الماك ناك ناو لسو هلع هللا ىلص هفرشو

 .هل هسدط نم عئام الف ةدايزلل الباق ناكامو هسقرتل ةياهن الف برقلا تارضح ىف
 لوصح يبلط هفرش ىف ةدايز كلذ باوث لثم لامجا ىنعمو ملسو هبلع هللا ىلص

 ىلا مضنا اذاف لم هلوصح نأ ةرورض هفرش ديزي هل هلوصخمو هل باوثلا كلذ لم |
 1 ةالصلا ىف لوقن اذكو لبق الصاح نكي مل هنف ًاقرتو رخآ الاكءداز ٌرقتسملا هفرش لك |

 ٠ هلبق هل الاصاح نكي مل هيف ,قرتو لاك ةدايز اهب هل لصحم سو هيلع هلا لص هيلع
 ملسوهملعهللا ىلصىبتللاق هاو ريثب نب بوبا وهو اضيا ىبا ريغل مقو كلؤنا ةباورىفو
 ها كلذ نعاعمامحلا وس نم عنامالف تحس ناف تيدا كل ءاعد يفالص لعجا نا تعمحا دق يبا
 دقو ةمايقلا موب ملسو هيلع هللا ىلص هنم دبملا برقل ببس اهنا رمشع ةيناثثلاء رجح نا مالك

 ةعبارلا . ةرسعلاىذل ةقدصلاماقم موقناهنارمثع ةئلاثلا ٠ كلذ ىف دوعسس نأ ثيدح م دقت

 ةالسصو ىلصملا ىلع هللا ةالصل ببس اهلا رسشع ةسماخلا ٠ حئاوحلا ءاضقل يبس اهنا رمشع
 بيس اهلا رششع ةعباسلا ٠ هل ةراهطو ىلصملل ةاكز اهلا رصع ةسداسلا ٠ هملع هتكلالم
 ٠ اًيديح يق ركذو هباتك ىف ىنوم وبا ظفامملا هركذ هوم لبق ةنإملاب دسلا ريثمتل

 نرادلا ةداعس +



 ىو

 | اضيا هيف ركذو ىسوموبا ءركذ ةمايقلا موب لاوها نم ةاجنلل ببس اهلا رشع ةئمانلا
 ا ىلع مالسلاو ”ةالصلا ملسو هيلع هلل | ىلص ىنلا درا يبس اهنا رسشع ةعسانلا ٠ امدح

 نورشملاو ةيداحخلا ءمدفقت ام هينام دسلا ركذتل يبس ابنا نورشملا. هلع ىلصملا

 | نورسثملاو ةبناتلا ٠ ةمايقلا موب هلها ىلع ةرسسح دوعي ال ناو سلجلا بيطل ببس اهلا

 ظ ىلص اذا لخيلا مما دعلا نع ىننس امنا نورشملاو ةئلاثلا ٠ مدقت م رقفلا ىننل ببس اهنا

 قيرط ىلع اهبحاص ىمرئ اهلا نورشعلاو ةعبارلا ٠ملسو هملع هللا ىلص هركذ دنع هيلع

 سلجلا نتذ نم يجنن اها نورشعلاو ةسماخلا ٠ اهقرط نع اهكرانش ىطخمو ةنجلا |

 هلا لص هللا لوسر ىلع ىلصي و هيلع ىنيو هللا دمحتو هلوسرو هللا هف ركذي ال ىنلا

 | ةالصلاو هللا دمحم ىدسا ىذلا مالكلا مال ببس اهنا نورشملاو ةسداسلا ٠ سو هملع

 ثيدح هيفو طارصلا ىلع دصلا رون روفول ببس املا نورشملاو ةعبابسلا ٠ هلوسر ىلع

 | نورشعلاو ةعساتلا .ءافجلا نع دسلا اه جرم هنا نورشملاو ةماتلا ٠ ىسوم وبا هركذ

 | نال ضرالاو ءامسلا لها نيب هسلع ىلصملل نسملا ءانتلا هناحس هللا ءاقلال يبس اهنا

 لمعلا سنج نم ءازجماو هفرشيو همركيو هلوسر ىلع ىننب نا هللا نم بلاط ىلصملا
 هلم و ىلصملا تاذ ىف ةكربلل ببس اهنا نونالثلا ٠ كلذ نم عون ىلصملل لصحي نا ري الف

 ]| ءاعدلا اذهو هلا ىلعو هيلع لراس نا هير عاد ىلصملا نال ةحلاصم بايساو هرمعو

 | ةمحرلا نال هل هللا ةمحر لينل يبس اهلا نوثالثلاو ةيراحلا ءهسْنج نم ءازجلاو باح

 | دب الف حيحصلا لوقلا ىلعاهئابجومو اهم زاول نم اماو ةقئاط هلاق (كةالصلا ىنعع اما

 ١ هللا ىلص لوسرلل هنبحت ماودل يبس اهنا نوثاللاو ةيلاثلا ٠ هلانت ةمحر نس هيلع ىلصملل

 دبعلا نال هب الا مي ال ىذلا ناعالا دوقع نم دقع كلذو اهفعاضتو اهتدايزو ملسو هيلع

 هبل لاا هيناعمو ةنساحم راضحتساو هبلق ىف هراضحتساو بوبحلا ركذ نم كا املك
 هركص د نع صرعأ اذاو هبلق ميم ىلع ىلوتساو هقوش ريازتو هل هح فءاضت

 هب ور نم بحلا نيعل ذلا ؛ىث الو هبلق نم هبح صقن هبلق هنسامراطخاو هراطخاو
 هناسل ىرج هبلق ىف اذه ىوق اذاف هتساحم راطخاو هركُذ نم هبلقل رقا الو هءوح

ةدايز بسح هناصقنو كلذ ةدانز نوكيو هنساحت رك ذو هيلع ءاسلاو حدب
 !ء هناصقن و يلا 

 كا ق ءارعتلا شعب لاق تح كاذب دهاغ ىملاو هلق ىف
 تين ام ركّذاف ىلا لهو ىبح تركذ لوط نمل تحت 00
 بح لك وأو نايسنلا دعب نوكي ركذلا نال بوح تركذ لو نمب بحلا اذه يحست



 رخآ 7 لاقو هب وح ىذ ام اذه:

 ليس لكب ىكيلىل ليت امأكق اهركذ ىسنال ديرأ
 رخآ لاقو اهنايسن نم عنام اهل هبح نا هسفن نع ربخا اذهف

 | 0١ لقانا ىلععابطلا ىباتو مكحناين بلقلا نم دار
 هعابط هيلع تبا كلذ فالخ هنم دارا نق هلاعبط راص دق مهركدو مهبح نا ربخاف

 دعنا ام قحافرشالا بانخلا اذه ىفو هركذ نم رثكا نبش بحا نم روبشملا لثماو

 رطس ىف ديحوتلاو كركذ هنمش ىرب ىلق نعقشوأ
 ةلازا الو وحم اميلا قرطني ال هيف نابوتكم هلوسر ركذو هللا ديحوت نمؤملا بلق اذهف ١

 ناكو اهفعض وا هتحت لاوزل بس هلامسن وهم ماودل ةج وم ءىغلاركذ رك تناكالو٠]

 | هرفني ال ىذلا كرشلا لب مظعتلا ةيابم عم بحلا ةياهن هدابع نم قحتسملا وه هناحس هللا
 بح 5 همظعت و تاقواخلا نم ٠ ريغ بحت ملظعتلاو بلسا ىفب هل رشت نا وه ىلاعت هللا

 ظ مو اذان آ هلأ نود نم دِحَسي "نم م سانلأ نمو ىلاعت هللالاق همظمت و ىلاعت هللا

 بل ١ نا هللا راثأا ىف رانلالهالاقو ءىث لكن م هلل اح دشا نم ؤملا ناو م للا بحل

 أ بلا قدناحبس هن مهووس اا مه ١" مولعملا نموَنيمل املأ برب كيو ذو نايم ”لالَصأَ
 برأ واسم دادبالا نم هريمغ وا مْصلا نا طق دجا لقا ملف الاو ةداملاو هلاتثاو

 | اماواضي ا ءدابع قلخ فو ضرالاو تاومسلا قلخ فو هلاصفا ىفو هافصف نيملاعلا
 | ةمجلا ماودل اسبس ناكامل ركذلا ماود نا دوصقملاو ةداسعلا ىفو ةمحلا ىفةيوسنلا تناك

 نه» ءركد ةرثك ناك لالجالاو مظعتاو ةيدولاو يللا لامكب قججا هناحبس هللا ناكو

 نكي هللا صا اذهلو هتيدونعو هنر رك نع هل داصلا وهاح ءودع ناكو دبعلل ام ع

 ١ ممل انينك هنأ اور شح ْدأَو ىلاهت لاسقف حالفلا اهس هإامجو نارقلا ىف ءركد

 | لاو اريك اركذ تااوركذ أ اوما نيذلا اه ىلامت لاقو < نوت ظ

 ."ىكيلت ال اونَمآ نذل اهنا ىلامت لاقو تاركانلأَو رم أ نيدو

 نو ”رسألأ مه كثل واف "كلذ لَعْفن 'نَمَو أ رثؤنع م لو الو محموم
 قبس ملسو هيلع لا ىلص ىتلا لافو « ْمُك'رك ذأ ينو ذأ ىلامت لاقو

 تاركحاذلاو اريثك هللا نوركاذلا لاق نوذفللا امو هللا لوسراي اولاق نوذفملا
 الا لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع هنع ِهَّبلا ضر ءادرهلا يبا ننع ىذمرتلا ىقو ه
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 مكحل ربخو كئاحرد ىفاهمفراو مككيلم دنع اهاكزاو كلاما ريخ ىلع مكلد 1

 مهقالعا اوبرضتف مودع اوقلن نا نم مكحل ريخو قرولاو يهذلا قافنا نم
 أ ىلع قوثوم اولا ف وهو لا كذ لاق لا لوسراب ىلباراق مكصقانعا اورمضيو ١

 ظ هللا ركذ نم هللا بادع نم هل ىحنأ المع ىمدا لمع ام لبج نب ذاعملاقو ٠ ءادردلا يبا 3

 ماودل يبس ركذلا ماود نا دوصقملاو ٠ هركّذل عسا ملسو هلع هللا ىلص هلوسر دو ظ

 هركذ عاونا وهو هب الا هل ةامح ال ثكلمسلل ءاملاكو عرزلل ءاملك بلقلل ركذلاف ةمحلا ١

 ( هديجمتو هليلهتو هريكحتو هديمحتو هحيبست يناثلا ٠ هملع ءانثلاو هلافصو هلامسإب ْإ

 | هماكحاب هركحذ كلاثلا ٠ اذهل نرخأملا دنع ركحذلا ظفل لامعتسا نم نلافلاو

 ىلاعت لاق همالكب ءركذ ءركذ لضفا نمو ٠ ماعلا ركذ وهو هيهاونو هرماواو
 سس همح ) 72 2. <

 ةمانقلا موي هرثحن و ض ةهديم هل نق ىركحؤ نع ضرعأ نمو

 ىلاعت لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع هلزتا ىذلا همالكانهه ركذف ىتعا ]|

 نمو ٠ بولقل 1 "نئمللت هلل ركز الأ أ رك ذي ميولق نيمو اونماَننْلا |

 ْ ةئلاقلا ةديافلا هركذلا نم عا ونا ةسنخ هداسهف هللا عرضتلاو هرافغتساو هؤاعد هركذ 1

 دايزل اهس تناك اذا اهئاف دلل هّبحل يبس ملسو هيلعدللا ىلص هملع ةالصلا نا نونالتلاو 3

 أ ةرئاقلا ٠ ملسو هيلع هللا لص هيلع ىلصملل وه هتبل يبس ىه كلذكك هيلع ىلصملا ةبع |
 هلع ةالصلا ركآ املكهناف هبلق ةامحو دعلا ةيادحل يبس اهنا نوئالتلاو ةعبارلا |

 نم «ىعل ةضراعم هبلقيف قرب الفلق ىلعهتبحب نلوتسا هركذو ملسو هيلع هللاىلص أ
 | لازال هبلق ىف ًاروطسم ابوتكم هب ءاج ام ريصي لب هب ءاج ام ءىث ىفكشالو ءرماوا |
 كلذ ىف دادزا الكو هنم مواعلا عاوناو حالفلاو ىدهلا سنّشو هلاوحا بقاع ىلع هؤرّش |

 | نيفراعلا علا لها ةالص اذهلو ملسو هيلع هللا ىبص هيلعهنالص تدادزاةف رعموةوقوةريصب |

 ]| جاعزا امممهظح ن.ذلا هملعماوعلا ةالص ف الخ مالسلاو ةالصلا هملعدل نيعسملاهيدهو هتنس

 هيلع مهتالصفدي ءاح ام نوملاعلا هتأسب نوفراعلاو هعابنا اماو مهاوصا مهم رو اهب مهاضعا ١

 ةالملا ةقيقحت ةفرعمو هجم هلاودادزا ةفرعم هب ءاح اهف اودادزا املكف رخآ عوت ا

 | هيلاو عوطا هلو فرعا هب دصلا ناك املك هناحيس هللا ركو اذكهو هللا نم هل ةيولطملا ||

 | قرفو ريتا ال ربثشحلاب لعب امنا رما انهو نيهاللا نيلفاغلا ركذ ريغ هركذ ناك ب حا |!

 | هدججمي اهب هيلع ىثيو هلق عييج هسبح كلم دق ىذلاهبوبع تافص ركذب نم ني |



 عدو
 ْ هناا يلق هيف قباطيرالءانم ام يردب ال اقفل اما ةراشا ام كذب نم نيداج أ

 هب ءاح ام ركذو ملشو هيلع هللا ىلض هركذف ىلكتلا ءاكبو ةحانلا ءاكيب نيب قرف هنا
 لبق مهحورو دوجولا ةايح وه هلاسراب هنمو انيلع هماعنا ىلع هناحبس هللا دمحو

 ناريح هدررم لكسل ىنهو هئلدحو ه هركسص ذ سلاما حور

 نامحلا ىف :تاومالا كثلوف سلجم يف هركصز, لخل اذاو
 نا هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ىلصملا مس |ضرعل سبس اهنا نوثالثلاو ةسماخلا ه
 ْ نوغلم ةكلالم ىربَش لكو هللا نا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ىلع ةضورعم مكتالص

 خ هللأ ىص هللا لوسر ىدب نيب ,ريخلاب همسا ركذ. نا البن دعلاب كو مالسلا ما نع

 ىئمملا اذه يف لبق دقو ملسو هيلع ء

 امدقتب ناو ومسي ناب قيقح ةرطخ كلاس هلم ترطخ نمو
 رخآلا لاقو

 جرفلاب سآللا دصب رشبملا لوق هقول الها نكحا ملام العا
 | 2 جوعنم كلف امىلع م تركذ دقق كيلع ام علخاف ةراشبلا كل

 | ثيدح هلع ز زاوحلاو طارمصلا ىلع مدقلا ثدمتل ببس امعا نو'الثلاو ةسواسلا ٠

 ظ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ايؤر يف بيسملا نب ديعس نع ءاور ىذلا ةرمس نب نمحرلا دبع

 : هنءاخل اناحا قلش و اابحا وح و طارصلا ىلع فحزي ىم ١ نم الجر تيأرو هسفو

 آ يف هاك هيلع قبو ىئدلا ىسوموبا ٠ ءاور هنيذّشاو همدق ىلع هتماقأف "ىلع هنالص
 1 هملع ةالصلا نأ نوثالثلاو ةعبالا هادح نسح ثيدح اده لاقو بيهرتلاو بيبترتلا

 ْ اب ها عنا ىلا هتمعن ىلع هل ركشو هقح نم لبلقلا لقال ءادا ٍلسو هسيلع هللا ىلص َ

 .: فا نو ةدارا الو ةردسق الو املع ىصحم ال كلذ نم هقحتلي ىدذلا نا عم الع )
 3 نوبالثلاو ةئماثا ههقح ءاداو هركش نمريسلاب هدابع نم ىضرب همركب هناحبس ظ

 :| هملع ىلصملاف هلاسراب هدسع ىلع هماغنا ةفرعمو هركشو ىلاعت هللا ركذل ةئمضتم |
 | يرجي نا هلاؤسو هلوسر ركذو هللا ركذ هيلع هتالص تنمضت دق ٍلسو هيلع هللا ىلص ]|

 هناضرم قيرط ىلا انادهو هنامصو هءاسا انسرانق رع6 هلها وهام هيلع هنالصي
 ' ةئمضتم لب ناعالا لكل ةنمضتم ىهف هيلع مودقلاو هيلا لوضولا دعب انأ ام انف ىعو

 لاسراو همالكو هنايحو هتداراو نردقو هممسو هملعو وعدملا برلا دوجوب رارقالل

 ا نام الا لوصا ىع هذه نا بيراآلو هتحي لاكو اهلك هراخا ىف ههدصتو هلوسر
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 تناكفهل هتحمو ه . هقادصتو كلذ ديلا ممل ةئمشتم ملسيو هيلع : هللا ىلص هلع ةالصلاو

 دسعلا نم ملسوهيلع هللا ىلص هيلع ة ةالصلا نا نونالتاو ةسمسانا ه لامع الا لضنأ نم

 هون امو هتامهمو هجن اوح هلاؤس امهدحا' ناعوت هير نم هلا وس ودسلا ءاعدو ءاءعد يه

 نا هلاؤس ينانلاو هولطمو دمعلا بوم راشاو لاؤسو ءاعد اذ سهف راهلاو لسللا يف

 نا بي رالو همقرو هركؤ هراشااو همبركتو هفطرسشت يف ديربو هييحو هليلخ لع ىنثب
 بولطللا اذه ناكو هباحمو هجاوح بلط ىلع كلذ رئأ نف هلوس روكلد بح بحي ىلاعت هللا

 دقف وه هبحلام ىلع هلوسرو هللا هبحم ام رثا 1 دقف هدنعاهرثاو هملا رومالا بححا نم

 | هللا ءرثا هريغ ىلع هللا رئآ نف لمعلا سنج نم ءازجلاو ءاوس ىلع هباسحبو هللا رثآ
 برقتلا اودارا اذا مهاسؤ رو مهكولم دنع هنو دمعي سانلا دجتامب اذه ريثعا و وهرب ىلع
 املكو هبلا هّتبعر بحا هناوملعي نم ىلع مْس نا عاطملا نولأسي مجافمه دنع ةلزتملا و ميلا

 مهموظحوهنم مجرقدادزاو هدنع مهلزتم تلع هقنرشتو هماركاو هنا ىف ديرب نأ. واأس

 ؛ الاؤس هل مهدشا هللا مهبحاف هب ويحل ركلاو فيرشتلاو ماعثالا ةداراهنم نوملعب مال
 ءال وه ةلزتم نوكت الو سمحلاب دماعم رما اذه هناسحاو هماعتا هملع مد نا ؛ هيعرو

 هيلع ماعنالاو ةءويحم فلرشتو هلاؤس نم غراف وه وهنمهجتاوحىلاطلا ةلزئمو عاطملا دع

 دياوف ن ءنكيل ولو هل هبر ةبحمب هقحاو بوحي مركآل هلجاو بحب مظعاب فيكف ةدحاو |
 نبا ةراع تبنااغ رشت نم ؤملا فكل هدحو بواطملا اذهالا ىلس و هيلع هللا ىلص هملع ةالاضلا
 مهانم ىهو فنصملا لوق دمي لئالدلا حرش ىف ىسافلا لاق و#اهلقن ر و ذملاهباننك ل نمو مقلا
 قس لص ىنلاىلعةالصلاةسهاهج وباب رالابر نمبرقلا دب ريىمل تامهملا

 دق و هافلطصم و هس ى اعت هللا ىلا لس وتلا نم اءيفاماهسهوج و نم هال وم نم ب رقلادب رب نمآ
 هلوسر نم مظعا الو برقا ىلاعت هللا ةايسو الو ةلس ولأ هيلا او مت'و ىلاعت هللا لاق ش

 هللا ىلص هلافن رشت اييلع انضيحو اهم انرما ىلاعت هللا نأ امو ٠ سو هيلع هللا ىلص مركألا ظ

 ليزجم زوفلاو ب املا نسح اهلمعتسا نم دع وو اهظعتو اليضفتو امركتو ملسو هيلع :

 معاو تايرقلا ىظحاو لاوحالا زا ولاوقالا حجراو لامعالا مجنا نم ىهف باوللا

 تاكربلا رهظت ابيو ناوضرلاو ةداعسلا لانتو نمحرلا ىضر ىلا لصوس امو تاكربلا
 | ملظع نع ىضنيو بولقلا عدسص ربجحو تاجردلا ىلعا ىلا ىقئريو تاوعدلا باحتو |

 دقو هدنعردقلا مظع لجو زع هللا بوب ملسو هملع هللا ىكص هنا اهنمو ٠ بونذلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ملمتلاو ةالصل اب نيئم ؤملا رماو هتكئالمو وه هيلع ىلص
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 ءادتقالاو هلع ةالصلاو همظعتو هتحم ىلاعت هللا ىلا برقتلاو بوبحلا ةحم تبجوف

 ليزج نم ايبلع دعولاو اهلضف ىف دروام امو ٠ هملع هتكلالم ةالصو ىلاعت هتالصب
 اأبمو ه٠ هاسدو هنرخآ .| تاوح ءاضقو ىلاعت هللا اضرن اهلمعتسم زوفو ركذلا مظعو رجالا

 ةاس انملع هلل معن نم اف هركشب رومألا اننيلع هللا عن ىف ةطساولا ركش نم اهف ام
 ملسو هبلع هللا ىلص وهو ألا ةرخ ٠ الاو ايندلا ىف دادمالاو راجمالا ةمعن نم ةقحالو

 ىلا عن هنا مع ةنبان نع لسو هيلع هللا ىلص همعتف انيذع امارجأو انيلا اهوصو ىف ببسلا

 هقح ىجوف اًهوُمْحَت ول مللأ ةممت اومن ناو هناحبس لاق م ددعاع رصحم الهلا معنو ظ

 هسلع ةالصلا نع رش ال نا هتمعن كش ىفكاشلع بتجحوو انيلع سو هسيلع هللا ىلص ظ

 هي دولا مسرب مايقلا نم ابرق ملائم هجورخو سفن لك لوخد عم ملسو هيلع هللا ىلص ظ

 ىتح ةمحلا عقرو ربوتتلا ىف اهم عفنلاو اهريثأت نم برجام اهنم وم ىلاعت هرما لاما ىنعب
 لادتعالا رس نماسيف ام اهنمو ٠ هماقم موقنو قيرطلا ىف خيشلا نع نكت اهلا لبق

 ارك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لولسر ىلع ةالصلا ىفف هليمكتو دبعلا لامكل عماجلا ظ

 نا“ معاد ىط رقلا نودرف نبا باتك ىفو ىسافلا لاق ٠ هسكع كلذك الو هلوسرو ظ

 / ٠ راملا كلملا ةالص نهادحا تامارك رمشع ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا ىلع ةالصلا ىف

 | نيقفانملا ةفلاخم ةعبارلاو٠ راربالا ةكئالملاب ءادتقالا ةثلاثلاو . راتخلا ىتا ةعافش ةيماثلاو

 | حناوحلا ءاضق ىلع نوعلا ةسداسلاو ٠ رازوالاو اياطخلا وحم ةسماخلاو .٠ رافكلو
 هعسانلاو هراولاراد نم ةاحنلا ةئمانلاو هرارسالاو ىهاوظلا ربو ةعباسلاو. راطوالاو |!

 نا نع مدق ام راصتخاب لش م٠ رافغلا ميحرلا مالس ةرمشاملاو ٠ رارقلا راد لوخد

 حرمت ىف لاقو راتخلا ىنلا ىلع مالسلاو ةالصلا ىف راونالا قئادح ىاتك نع الوقنم بقل
 1 ملسو هيل . للا ىلص ىتلا ىلع ةالصلا دبا وف هنافش ىف عبس نبا مامالا ىهنا اضيالئالدلا.

 كلاسلا ةمغب هناك ىف ىلحاسلا مامالا لاقو ٠ ةرخ آلاو ايندلاو نيدلل ةد دئاف ةئامثالتلا ىلا[! ٠

 ظ نم باب كلذ ىف ىلع حتف مث ةرياف ةئانم ىلع تأبر افاهرياوف رصحم ةرم تممه دقو ٌْ

 | تلق كلذ هلقث دعب رارسالا زونكح يحاصلاق © ءاصقتسالاو رصحلا هنعزجس رياوفلا |
 | هحول عمس ال ىذلا طحنا رحبلا اذه لحاس نم هحشر ىلع ىلاعت ىجلا نامأ دقو

 سو هسيلع هلل ىلص هيلع ةالصلا ىف لوقا يناالا ةرمجا ىف هب ريعا ام تدجو اف طيطغت ظ
 تأر نيعالام رادلا كلتو رادلا هذهىف راونالاو فراعملاو رارسالاو تاحوتنفلا رم

 د نع عارفا د دومحو مدر روصق الواو رمشب بلق ىلع رطخالو تمس نذأْلا الوا
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 مسو هيلع هللا ىلص انبدا دقو فيك كلذ ىف لوقلا تطسببل ىلاعت هللا ءايلوا ىراعم رارسا |

 | معلا ين هطسب هدازو ءاش نم ىطصا نم ناحبسف نومهش ام ردّش سانلا اوطاخ هلوش

 ههاجن عفشت نمو ىواخسلا ظفاملا لاقو * املع للاب ئكو هللا نم لضفلا كلذ أ

 : كلذ اودرفا دسقو هدصق حجتلو هدارم غلب هيلع ةالصلاب لسوتو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 هيقابلا تازجعملا نم هذه و هريغو ىضاملا فينُح نب ناعئيدح كلذ نمو فدذصتلاب
 ناللسوتملا تاباحا نالق وأو ٠ مايالاو روصعلا بقاعتز ماوعالاو روهدلا رمث ىلع ا

 | ناكل تالسوتلا ددعب ةريثك تازجعم نمضتم مهلسوتب قع ملسو هيلع هللا لص ههاجيأ

 بدّسأ دقو رصاق رساح اهنم غلب ام غلب ول هناف هنازجعم دع ىف ذئتيح عمطي الف نسحا ||

 .ىفلت افالا اهم دازل رظنا معنا ول هنآ هللا ماو افلا غلبق مالعالا ءاملغلا شعب اهل

 هللا هامحا متاهدلو تام ىتلا ةرجاهملا ةصق كاسحو !ريثكاهلسن سو هبلع هللا ىلص

 بدك نب ايبا ثيدح انه لخديو ملسو هيلع هللا لص مركلا هبانجع تلسوت لاهل لجو زعل
 « هادا هلو كيلذ رفغيو كمه ىنكت نذا ايف لاق ثمح ةيضاملا ثيداحالا نم هرثو |

 نم هتمالسو تابوقعلا نم اهلعاف ةاجن ملسو هيلع هللا نإص ىنلا ىلع ةالصلا دياوف نمو

 هياعلصي ملف ه.هنع سو هيلع للا ىلص ركسصد نم نا اهنمو ءاهكرت نمل لصحت ىتلا حئابقلا
 اوعدم هلوسر نمو هللا نم ادصب رانا ىف لوخدلل اقحتسم فئالا مغار ابقش ناك

 نا امو ٠ دمبلا ىا قحسلابو كلزي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نمو ليربج نم هيلع

 || نم نا امو ٠ ةسنحلا قيرط ءىطخ هملع لصي ملف لو هيلع هللا ىلص هدنع ركذ نم |
 / سانلا لحما نا امو ٠ هافج دقف هيلع لصي ملف هدنع ملسو هلع هللا لص ركحزإ

 هيلع لصي مل نم نا اهبمو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هيلع لصي ملف هدنع ركحذز نم ظ

 ]| هدلع ملسو هيلع هللا ىلص ركذ نم نا اينمو ٠ نوعلم هركحذ دنع ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ىلعناكملسو هيلع هللا ىلص هركذ نع الخ سلجت لكنا اهنمو*سانلا ملا هلع لصي ملف |

 || مسو هيلع هللا ىلص هيلع لصيل نما اهنمو ٠ ةقيج نم نتنا نع اوماقو ةمامقلامون ةرسحمزها أ

 ن٠ هنامرحابسو . ههجو ىريالف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ل صب مل نما اهنمو نيد الف
 مس و هيلع ىلص هيلع نيلصملل لصحم ىلا دحابم طمحمالو دعاهر صحم الىتلاةممظملادئاوفلا |

 ىمو ملسو هيلع هللا ىلص هسنع تدرو ثيداحاب دبؤم كلذ لكو ةرخ آلاو ايئدلا ىف

 مسو هلع هللا ىلص هتعافش اهدئاوف مها نمو هريغو عيدلا لوقلا ىف ةروكذم

 ىلامت هللا همحر ىلازغلل نا ٍلعاو دوضنملا ردلا ىف لاق ملسو هيلع هللا لص هيلع نيلصملا
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 أ شوج ىلع ةممل الا ةرضحلا نم قرشب.رون اهلا هلصاح اسفن امالكاببيسو ةعافشلا ىنعم
 1 ةرثكو ةحلا ةدشل ةونلا صه وج عم هنيسأنم ثمكحتسا ىهوج لكىلا هنم رسشنيو وسلا

 ساكنا ىلع كلديو ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلاب هل ركذلا ةرثكو ننسلا ىلع ةيظاوملا
 ام قلعم هعافشلا قاقحتسا نش رابخالا نم درو ام عسمج نا هسانملا قيرطي رونا

 | هل ءاعدلاو نذؤملا باوج وا هريقل ةرايز وا هيلع ةالص نم سو هيلع هللا ىلص هب قلعتي

 ]| ٠ راصتخاب ىهتنا ملسو هيلع هللا ىلصدعم ةيسانملاو ةبحلا هتقالع مكح امم كلذ ريغو هسقع

 | مهيلع ءاينالا ىلع ةالصلا ةيعو رسشم رس لعلو حالفلا حاتفم باتك ىف هللا ءاطع نا لاقو

 | تمكحتسا اذاف ةمهالا راونالا لوبقل دعتست ال ةفعض ناسنالا حور نا مالسلاو ةالصلا

 | حاورا ىلع سنغلا ماع نم هضئافلا راونالاف ةالصلاب ءاسنالا حاوراو هحور نبي ةقالمعلا ظ

 ظ بانك ىف قاوملا لاق رارسالا زونك ىف لاقو ٠ مييلع نيلصملا حاوزا ىلع سكمنم ءامسنالا

 ركحذف بولا عابنا دكؤن ةبحلاو روكذملا ةبحم دك وي ركذلا اولاق دقو نيدتهملا ننس
 بحجاو هعاباو هعابلا ىلا ةليسو ,هبحو هبح ىلا ةليسو ٍلسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ينالطسقلا مامالا هلاقام ابءارمث نمو «ملسو دلع هللا ىلص هيلع ةالصلا رما دحصاق |

 رامخاب ءايكذالا رابخا هاتكىف يئافولا يهاوملا وبا فراعلا انحسش لاق افنملا كلاسم ىف
 ءامحالاكموقلا يّتك ةعلاطم صاوخلا لزانميسكيو صالخلا ىلع ثم امو ءاملوالا
 ةالصلا ةرثكو داروالا ةمزالمو ريونتلاو ىراعملا فراوعو ةيلحلاو ةياعرلاو توقلاو
 اضيا ينالطسقلا مامالا هلاق ام اهنا رم نمو * ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اديس ىلع

 | سلتا ىف هللا جنم هباتك ىف ىلساولا ئرمغلل رم نب دمج ىدبس قراملا مامالا لاق ظ

 ءادشا ىف كلاسلا قح ىف دكحص اند ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلا نا معا هنسلاب

 برقلا بلطو قيرطلا ىف هكولس ىلع هل نوع كلذو اراهنو اليل ةموادملا لبس ىلع هرما |
 هب اذ ىلات هللا ىلا ةنادملا بارل حلف كلد نآف راك دالا نم اهريغ نود تابرالا بر نم

 | هب انل فرعملاو هملعانل لملدلاو ىلاعت هتسو اننس ةلعساولا وه ٍلسو هيلع هللا ىلص
 يف بسلا وه ةلطساولا ناد هلا طسوتملاب قلعتلا ىلع مدقتم ةطساولاب قلعتلاو لجو زع

 ةلطساولا ملسو هيلع هللا ىلص وهف برقلا لزانم ىلا ةلبسوو مظعلا كلملا ىلع لوخدلا

 هنم ءابلوالاو ءاسالا نم قلخلا عمج ددم نا لعاو ىلاعت مهمر نيبو قمل نيب

 | هللا ىلص,هلو ملسو هيلع هللا ىلص هيلع شرعت مهلامعا عم نأو ملسو هيلع هللا ىلص
 أ برقتلل نوعلا مظعا نم هيلع ةالصلاذ كلذ ىف ببسلا هناف رجا لكى ملسو هيلع
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 | قامس ام ةهملظلا ىنعمو روسلاب الا ةملظلا لوزئ الو رولا بستكي ابو هلوسرو هللا

 بلقلاو سندلا نم سفنلا ترهطت اذاف ًادصلا نم بلقلاب امو سائدالا نم سفتلا هذه

 نم راثكألاو ملسو هيلع هللا ىلص هتكربب هلك كلذو ريخلل ةعئاملا لطعلا تلاز ءدلصلا ص ١

 لصوت ال هنا انملع الو بلقلا نم هتبحت نكم رمش ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالسلا أ

لصوت الو هب ءانتعالا ةدش دع الا ملسو هيلع هللا ىلص هقالخاو هلاعفا عايتا باستكأل ظ
 

 أ هلع ةالصلا ةرثكب الا هح ىف هنلابملل لصوت الو هح ىف ةغلامملاب الا هن هانتعالا ةدشل

 هلع ةالصلاب كلاسلا أدب كلززف هركذ نم رثكا اًنيش بحا نمو ٍلسو هيلعهللا ىلص

 ! وذ كلاسلا اهدحم بئاخجت سفلا هيك و نطابلا ربونم ىف امل ناف لسو هيلع هللا ىلص ظ

 | بس ءاصقتسالاو رصحلا ابنع زجعي ىتلا دئاوفلاو رارسالا نم هتنمضت ام ىوس |
لصلاب ىلاعت هللا ىلا هحونلا ىف دصقلا صالاخا كلاسلا ظ

 تح لسو هيلع هللا لص هس ىلع ةا

 || ب يدل, حابصم آلآ قيرطلا اذه لزانم عسمج ىف ىه امو اهبنكرب هل حولمو اهترمت نجي ٠
 رارسا ىلع اهراوتاب علطا يسوهيلع هللا ىلص هيلع ةالصلاب هلق رمع نش هب ءاضتسي رونو ]

 عاطنا اضيا ىرمغلا دم ىدمس فراعلا مامالا هلاَق مامارمأ نمو «ديحونلا قئاقح |

 ١ ةاللصلا ىلع ةموادملا نا كلذو الصم الصاتم اان اعاطنا سفنلا ىف ةم ركلا هنروص |

 | بدو باد آلاو طورمشلا لمصحت و ىلقلا صالخاب ملسو هلع هللا ىلص هيلع مالسناو 1

 ىنلا سشو ىلصملا سفن نيب الصنم اصلاخ اقداص انكم نطابلا نم هبح نكمسم ىتح نمل
 | سفنلا نم هبح نكمشب ثيح ءافصلاو برقلا لح ىف امهنيب فلؤيو ملسو هدلع هللا ىلص |

 | هذه تيار م ءافنخلا كلاسم ها بوحملل عابتالا بجوب حلاو بحا نم عم ءرملاف
يبا يمشلا نع ةلوقنم تاريخلا لثالد حرمش ىف ةراعلا ظ

 ٌإ ىف هنع هللا ضر ىلحاسلا هللادبع 

 إ هيلع ةالصلاب تابستكملا رياوفلا لجاو تارمنلا مظعا نم نا لاق ثيح كلاسلا ةسغب
 عابنالا بجوي بحلاو هلوق دعب دازو لا ةعركلا هروص عابطنا ملسو هماعدهللا ىلص ظ

 لوس و ههللأ عطب "نمو لج و زع هللا لاق لاصولاب ْنْدْؤِب عاينالاو هلوق بوحملل |

 ]| رادهشلاو نيش ردصلاو نييبشلأ نم 'مييلَع دل منا نذل مع تلوث |

 ركانت امو فلا الم فراعت افةدنجم دونج حاورالاو ًاقيفَ كلثلوُأ َنُسَح و نيالا أ
 سيردا نب دمحا ىديس ةفيلخ ديشرلا مهاربا ىدمس هللاب ىراعلا لاقو« ها فتحا ابها

 قازرلا دبع يلع خيشلا ةمالعلا ابنع هل أس ىتلا لئاسملا نرم ةرسشانلا ةلثسملا باوج ىف |[

 هير لاصو ةدل قاذ لسو هل او هيلع هللا لص ىنطصملا لاصو ةذل قاذ نم نا مولعمو
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  نيلاصولا , ناب ب قرف نمو دصقلا ديش ةلسولا مل نمو ةدحاو ةرعشملا نال أت +

 لاصولا بلط نم مهن هلوسرو هللا ةبحم ىنأ وسفاس نوف راعلا امنأو امعط ةفرعملل قد

 | ضرافلا نياك دصقملا ىف لزغلاب هللط نم مهنيو ىريص وبلاو ىعربلاكةليسولا ىف لزغتلاب |
 نم ناك الو دحاو عبمجا دصقمو افو ىلعىديسك نيماقملا ىف لزغت نم مبْمو هلاثماو |

 ىّتح مبسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ةرثكيو بيلا تافصب قلعتلا لصولا بابسا مظعا
 ةضرمشلا ةضورلا ةروص تاريخلا لئالد بحاص عضو ناك امنا هين نيب هلامخ ريصي

 ررك اذا ايف نم روصت ىلا ام لقتتيف بيبحلا ىلع هتالص دنع الع دمعلا ايف رظنل |
 هلوق مبضعب راشا كلذلو دوصقملا وهو اسوسحت ليلا هل راص ةالصلا ةرنك عم كلذ |

 قتحارو ىحورو ىلق افشاببفو 2 ىجغبو ىانم ىسللا كتضورف
 ةروص نحاب ىدنع املامتق اهرازم طشو ىنع تدعب ناف

 ىتلغ ءافطال اقوش اهلقا مهلك نيمنلا ريخ اي انااهو

 اضيا ىنعملا كلذ ىف ميضعب لاقو
 فدل يبولطي رفظامو ايلا ىتقلقا .قوشلا املف

 ابلع ًارصق ىرظالل تلقو امقن فكلا ىف اهلاثم تعفن ظ
 وأ مهباوتا لوصح ملسوهيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا ةرثكب نيفراعلا دوصقم سيلو 1

 هنع هللا ىض رش ادرمدلا هللا قراعلال اق رمآلا سفن ىقالصاح كلذ ناك ناو كلذ مهعف

 اتا رأل اهديرا يبا ريشغ أمن نانحلا نم ىدصق سبل :

 ايف هل دعا امو ةنْلا نع هل فدك ن يح هن هللا انف ضرافلا نب رمش ىدبس لاقو ْإ

 ىئايا تعمض دقف تير دق ام دنع يملا ىف ىتلزنم ناك نأ ا

 اًضنا سردا نب دمحا ىدس ةفيلخ ىنعريملا نامع هت ىديس هللا فراملا لاقو ها !إ

 مهللا ايم هلوق دعب دلسلا لوسرلا ةرمشحم نم ددملاو ضيفلا باب ةاهسملا هباولص ءانثا ىف :

 هنو ةيرق ىوضملاو ىروصلا هراشحتساو هتنحو هعاسا نم ىلع كرابو ملسو لص

 مهللا كولملا كلام أي كيلا قرطلا برقا وه هب قلمتلاو ءاواسلا مظعاو ىقرتلا لما لصحم |
 نا بحا ةضرعش ةرهوجو ةفطل ةتكت كلانه امب ىظح نمت انامجاو كلذ انت مدأ |
 ىف كلذ ىنعم ىلا ترسشا دقو اسهفرمث او هللا ىلا امرقاو اهدءزو قرطلا رس ابق ركذا ١

 ةرجملا ىلا ليلا رخآ تلد دحالا ةلمل تناك امل ينا هيبسو ةريخالا تاواصلا هذه :
 تنا ىبوبحت تنأ ةلمللا كلن ىف ىللاقو ملسو هيلع هللا لص بيحلا ئدب نيب ةرخافلا |



 سس اللا
 | ىلع فون ام ىعابثا ىف نا راشاو بيصتو ظح رفا و نم هل امف يبوغرم تنا ىبواطُم

 | خمشلال اق مثءنيدبرملا نم ةلعساو مهنِس و د سل و نيب رمملا رباكأ نم نونوكي فالا

 | ناكنمل اهريغليبس ال لب اهم برقاو اهلثم قيرط ال لب اهفرشاو قرطلا برقا نا لعا |
 | انرماكلذلو لجو زعانالوم ىلا ةلصوم ةّشرط لكرس و انّ رط رس ىهو اهيئاعم مه
 ىلع ةلادلا بتكلا ىفام لب انبتك ميج ىفام هو اهزم رت نحن اهو انراكذا لك ىف اج

 هتك ردا اًذاف فراع خيش نم دبال هنأ لعاءاهوصح ىف دخل ةيوبن ةحفن ودل وسرو هلا

 هللاب لاغتشالاو سفنلا ةدهاجمو ركذلا ىف اهلكك باتوا فرصا كلذ دْسف بولطملا كلذف

 || دصقملا اذهو بيمحلا بانج ىلع فوكملا ىف ريخلا لكنا معاو.هب سنأتل هاوسام كرو
 | عبمج عابسأب لوالا نيعون ىلع ىروصلاف ٠ ايونعم وا ايروص اقلعت امأ كلذو بيب اي انه

 فوكملاو هراثاو هنثس ةبظاومب كلذو هسهاون بانتجاو لسو هيلع هللا ىلص هرماوا

 هتبحب ىف ءانفلا ٍيئانلا ٠ متانغلاب ىظحتل متازملا باكتت راو هزارساب ىظحنل هنع درو ام ىلع
 ْ حئادملا ةملاطم ةموادمو هيلع ةالصلاو هركذت ةرثكو هتدوم ىف ةبقلاو قوشلا ةدشؤو

 ]| هتاذو ةطرعلا هر وص راضحتسا لوالا نيعون ىلعاضيا ىونعملاو ٠ هيلا قوشلل ةكرحلا

 هللا ىلص هنيؤر كلل تقبس نوكت نا اما كلذ ىلا قيرطلاو ةفينما هترضحو ةفيفملا
 كرد مل اذاف ةلماعلا ةبحلا مم اهمف ىو ةلماكلا ةروصلا كلت رضحتستف امانم ٍلسو هيلع ظ

 للذتلاو بدالا مزالو هءدب نيب ناو كنا رضحتساو هفصو نمركد امروصتق كلذ

 ١ فيرشلا هس رضو هنرجح رضحتساف ةرايز كل تقيس ناف ذزإتلا لانتل هلككلذ ىف

 | دجسملا ةروص ىلا رظناف كرد ملاذاف ملسو هلع هللا لص هدب نب فقاو كنأكو
 بفسولا اذهف ةرئاوتم راونالا هبلع ىذلارخفالا ع رضلاو ةرهازلا ةرحملاو ىوبلا

 كناك و ةهجاوملاب فقاو كلنا ليخعتف سو هيلع هللا ىلص بيبطلا كاردا ءاحرل ىبرقن

 هناف اديعب تنك ولو هلا ريو كعمسي لسو هيلع هللا ىلص هناف ةهجاوم هبدب نيب فقاو

 اذهو ةميظملا هتقيقح راضحتسا يناثلا .ديسب الو بيرق هيلع ىنخم الف هب ىربو هللا عمسي
 انل مقو دقف ققحم ملسو هلع هللا ىلص هنم ماعلا دادمتساو ةمب ركلا لاوحالا لها دبشم |

 اهمرقاو قرطلا فرشا ىلع كتفقوا انا اهف ملاعلا مامق هب هرونو نوكلا حور هنا ف شكلا ىف |

 هللا ىلص ىلا رهق ةفرعم ىف مظعالا سومانلا باتك ىف ىلمجلا ميرككادبع ىديس لاق
 ]| تنك ولو هاسمو ملسو هيلع هللا ىلص هنروص ةظحالم ماودب كيصوا ملسو هيلع
 هنداحمو هدجت انابع سو هيلع هللا ىلص كل رضحبق كحور فلأت برق نعف افلكتم



4... 

 ظ كامن لاءاش نا مب قحلنو ةباحصلا ةجردب زوفتف كبطاختو كلدحمو كييف هبطاختو

 | دس نرضحتسو نيبقارم تاحردلا ىلعال اوقرت ولو نولا ريال نيف راعلا نا لعاو
 ْ هنوقلتي لسو بلع هللا ىلص هل مهم نوهجوب يالا لحتلا قأرش ذا ىف ىتح تاداسلا

 | هلع ملخم ةروص ىف ها ر نم لكو فاعغإب هيلع نوردقب ام قوف نولانف مهسلب اش
 ْ ًامركءار لكم سو هيلع هللا ىلص هبأد ادعو هيقرت مظعبف امهر ىتلا ةعلخلا كلت

 ظ تيلص املك كنا ءاجر عضوملا اذه يف تايلكلا هذهل ىركد د نا معاوايدمح !اقلخو يدمج |
 قديس ةرانغ تيس امان لقع ىذ لكى ع مالسلاو زوفنف لمعتف رظنس تاولصلا هذه ١

 | ةقدصلا ماقم موقت اهلا اهنارمث نمو © هناكرب اضفنو هللا همحر ىنع رملا نع دم
 | ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هلع هللا ىضر ىردذتخلا ديعس يبا ثيدح ىقاك

 ادع دم ىلع لص مهلا هناعد ىف لقيلف ةقدص هدنع نكي مل لسم لجر امبا لاق هنا

 ءاور ةاكز املاف تاملسملاو نيملسملاو تانم واو نيم وملا ىلع لسصو كلوسرو |
 ءاضقو بلاطملا ليثو برآملا غوايل سس اهنا اهنارمت نمو © درفملا بدالا ىف ىراخسبلا
 هللا لوسر لاَ لاق هع هبا ىضر رباح نمذ تامملا دعب و ةاسحلا يق ت تاحاجلا

 نيعس ةنحاح هن نام هل هللا ىضق ةرم ةثام موي لك ىف ىلع ىلص نم لسو هيلع هللا ىلص

 لاو ئاوحلا ءاضق اهارمث نمو © هدغم نبا هاور هءاسدل نكانالاث و هبرخ . ةالام

 ىلع مالسلاو ةالصلا ةرثكب كيلعف مارملا كملع بمص اذا افلا كلاسم ىف ىنالطسقلا
 نايلس وبا لاق دقو اهم متتخاو حتتتقا اذا ءاعدلا ةباجتسا اهتارمت نمو © مامغلاب لللللا |

 نعي ءاعدلا ثيدحللا ىفو امهتسام عدن نأ نم مركاوهو نيتالملا نبب ام لص هللانا ىتارادلا

 ةاللصلا تءاجح اذاقضرالاو ءامسلا نيب ب وححت ءاعدلكرخا ثيدختنؤو هد ربأل نيتالصلا

 ]| تانقايلا ىف ىوركلا دوم دسسسلا لاق ةماخلا نسح اهتارمك نمو © هاعدلا دعص لع
 | نم ملسو هسلع هللا ىلص ىلا ىلع مالسلاو ةالاصلا :رثك نأ ىلع اوقفتاو ثتاطاصلا

 ىف لاق هدوح ومدع دنعىبرملا حسشلا ماقمم وش ابا امارمث نمو م ةعاخلا نسح تامالع

 ا ندا: : هصنام باححالا ضعبل ىساقلا فس وبىديسهللابقزاعلا»بتك امتورارسالا ز زونك

 ىف اجو ريثثو فاصوالا قرح ةيئاروت سكت اهلع ماودلاو راكذألا ىلعةراثملا نا لعا
 أ اريح ناك هناطلس سلو داقتعالا يضصناف فا رحخنالا دحل لادتعالا دح نع ج رح عابطلا

 واحو هتقضح هتقيقح تحجر لامالاب نرتفا نأو افرص اعمج ناك لاوحالا ىننأو ناو اضخم

 هلع هللا لص ىتلا ىلع ةالصلاب اورما مت نف داحتالا عن راسم لاوثالا جزام وا [|
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 | ( نم خويشلا ضعب لاق اذهلو عابطلا جهو بهو سوفنلا ىوقت ءاملاكابمنال ملسو

 كلذكل اهناو ملسو هيلع هللا ىلص ىنا ىلع ةالصلا نم رثكيلف ارم اخيش دجي
 هللا لوسر ىلع ةالصلا ىفف هلسكتو دعا لامكل عماجلا لادتعالا رس نم ايفان

فارحتالا لسصحم كلزإف هسكغ كلذك سلو هلوسرو هللا ركذ ملسو هيلع هللا لص
 

 ىديسلاقو ٠ هأ بيحترس وهو لسو هيلعّللا ىلص ىلا ىلعمالسلاو ةالسلا نود ركذلاب ||

 | خبشلا ءاقل لبق ديرما ىلع بجي ىذلا ناعما رهاوج ىف هنع هلقن اك ىئاجتلا ساملا وب
 لم أت ىف بلقلا روضح ةدشب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلاو ركّذلا مزالي نا

 | مآود عمو لسو هماع هللا ىلص هيدن نيب سلاح هلا هداقتعا عم ةقاطلا بسح يئاعملا |

 ىلا هبحم ام لكىف ىعسلاو ابضارغاو سفنا ىوه نم هيلع ردش ام لك نع ضارعالا

 لبقو ىحضلا تقوك تاقوالا ىف ةفورعم ىهو تاريخلا لفاون م ىلاعت هيل ظ
 رهظلا

عبو ءاشعلا دعب و برغملا دعب و رصعلا لقو هدعبو
 ا لسلا رخآ ىفو مولا نم ض وبلا د

 | زكا ملسوهيلع هللا ىلص ىذلا ىلع ةالسصلاو ركذلاب هماّرها لمجمو كلذ نم للقملو

 نيود عم رولا باوبا حاتفم ملسو هيلع هللا نص ىبلا ىلع ةالصلاو ركذلا ناف لفاونلا نم
 | ىلا تمصلاو مايصلا نم ءىث لامعتساو ءاملاو ءاذغلا لملقنو ركذلا تقو ىف ةلزعلا

 ظ فاصوا ركؤ دعب هنع هللاىضر لاق مث ها قيرطلا لها دنع ر ١ وه امم كلذ ريغ :

 | 'تقرعم ىف ةليح دج لو تقولا اذه يف خيش ىلا لوصولا مار نمو دشرملا خيشلا
 شايحتاو مزال قدصب هللا ىلا هجوتلا هلعفق نيباذكلا لئاح ىف عوقولا نم فاخو أ

بالاو هللا عرضتلا ماودو مئاه بلش هللا
صاولا خيشلا نع هل فشكلا ىف هيلا لاب

 + ىذلا ل

 | جحل يف قرغب ىتح هرمأ لاشتمال هقفوي ناو هلع هلدب ناو ةمغلا هده نم هجر

تسا لماكملا خيشلا ىلع روشلا ىف ةلمح دج ل نمل عفراو
 | نم هقمطب ام قارغ

تساو روضخلاو بداتلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلا ةرثك ىف تاقوألا
 0 راضح

 | ىلع مواد نم لاف كلذ ىلع موادبلو ٍلسو هيلع هللا لص هدب نيب سلاج هنا ىلقلا

هللا ذخا ءاملاب ن املغلا ماها ىلامع هيلا ىلا ل وصولاب همازعا ناكو كلذ
 هبدجو هدس 

ّش نا اماو هديب فخ أي الصاو الماك امش هل ضَش نااما هملا
 هيلع هللا ىلص همدن هل ض

لصلل هتمزالم بيس باجحلا مفرو لوصولا بابل حف نااماوهييريل لسو
 ىلع ةا

لا ىت ىلاعت هلا ىلا لئاسولا مظعا [هأق ىلسو هيلع هللا لص هدح
 || اهمؤالامو هلا لوصو

ذ نم ريكصاو اذه الا هل ةا.ح الف هرحم
ىلا لوضولا ىت غلباو مشاو ىلواو كل

 ظ دارملا 
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 نسح خمشلا انخيش لاقو ها باخحق ىلاعت هللا ىلا لوصولا ىلط يق ذعق دحا |

 ريغ نم هللا ىلا لصو اهنا ةققحلا لها ضعب لاق تارخلا لئالد ىلع هحرش ىف ىودعلا

 الاو بولقلا ريونم ىفابجت ارين أت احل نا ثيحنم اذه امنا ىولملا يطقلا لاق َنكَلو عيش
 لوصالا بيرس هءاتك ىف نالحد دمحا دسلا لاقو ٠ هنم ديال لوصولا ىف ةطساولاف ظ

 دشرملا خسيتلا دقف اذاو راكذالا نم هخش هب هرمأي ام د,رملا ذت و لوصولا لبستل
 ورولا امم ىنكيو اهريغ نم لضفا ىف لسو هيلع هللأ لص ىتا نع ةدراولا ةيوشلا راكدالاف |

 هنفكي اذكو ةروث الاران الا تاهما ىع هف ىتلا راك ذالا ناف دادحلا يطقلل فنطللا

 نمحرلا دبع ىدس ةمالملا ركحذ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلاو نآرقلا وال

 هناتك فو ىودبلا دمجا ىديس ةالص ىلع هحرش ىف رصم ليزت سو رديعلا يناعصم نإ
 ريصيو نامزلا رخآ ىف نو» رملا مدعي هنا سوردصلا لا يقام ىف سومشلا ًءآرم ىمسملا

 ٠ ىبنا ةظطو امام ملسو هبلعهللا ىلص ىلا ىلع ةالاصلا الا ىلاعت هللا ىلا لصون ام

 هنع هللا ىضر ىلذاشلا بهاوملا يبا نعروكذملا هءاتك ىف اضيا نالحد دمحا دسسلا لقنو
 [| ةطساو ريغ نم هسفس ملاسو هيلع هللا ىلص ىذلا ميس رت ىلوس داع هَ لوش ناك هلا
 سمش خيبشلا لاق افنخلا كلاسم ىف لاقو ٠ ها ملسو هيلع هللا ىلص هيلع مهنالص : زك

 هلواسلا ىفو حاتفلا ىركلا ركذ ىف ورالا حابصم وحالفلا حاتفم هناتك ىف ىشنيشربلا نيدلا
 مامالل ىهو قيرطلا هذه ن الاؤدباو اّساالو احوع اهف ىزت ال ىتش قرط
 ةالصلاب ادس كلاسلا نا ىهو قرفحتتلا لها ضعب نع اهسقلت دقو قيدصلا رحصب يبا

 ةطساولا لسو هيلع هللا ىلص هنال راكذالا نم اهريغ نود ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع

 ( قلعتملا ىلع مدقتم ةطساولاب قلعت لاو هبانأ فرعللاو هيلع ان ليلدلاو هنسواتتي
 سفناو ىلامت هللا ريغل افورصم نوكي دقو يلقلا نم صالخالا لحتاضياو هيلا طسونملاب

 بحاح سائدا هلككلذو لمطابالل ةلئام تاوبشلل ةعبتم ءوسلاب ةراما قلخلل ةهجوتم
 أ ناطيشلا رماوال ةلباق ىعو ىلامت هللا ىلا ةححتصلا ةهجولا نعو صالخالا نع بلقلا |
 نعابتبغو اهلفغ ىلع لد املوبقو بلقلل اكلسم دجو امله ةلباق نكت مولو

 ةسملظلا كلت مفدل كلاسلا جاتحاف ةملظ باجحلاو فيشك باجح ةيغلاو ىلاعت هلل
 ءالصلا لاو سو هيلع هللا ىلص هنا ىور رونلاب لوزت ةملظلاو سادالا كلت هلازاو

 | ةراهط لاق هنا ملسو هملع هللا ىلص هنع ىورو رهطلاب ساندالا لاوزو روب ىلع روت يلع
 ُ ةالسصلاب ءادشنالا ىف كلاسلا رما كلزإف ىلع ةالصلاأ دصلا نم اهلسغو نيم ؤملا بولق
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 للعلا ءاقب عم صالخا ال ذا صالخسالا لمت رهطيل سو هيلع هللا ىلس ىللا ىلع |
 نكمن رمي هيلع ةالصلا نم راثكالاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا بيح ركذي مقنلا لاوزو |

 ناكامبو هب ءانتعالا ةدسش رمشب ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم نكمبو باقلا نم هتبحم |
 هنأ انملع املف هن صتخم وه امو قالخالاو تافصنا نم هيلع ملسو هسلع هللا ىلص |

 الا كيذل لصوّس الو هب ءانبعالا ةدش دعب الا هقالخاو.هلاعفا عايتا باستكآل لصوتال
 راكاانيش بحا نمو هملع ةالصلا ةرثكب الا هبح ىف ةغلاسملل لصوت الو هح ىف ةفل املاب

 ركذل ةعماج ىهو ملسو هلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلاب كلاسلا ًا دبس كلذإف هركد
 لاق لاق لسو هيلع هللا ىلص هلا ىورو ٠ ِلسو هيلع هللا ىلص هلوسر ركؤو ىلاغت هللا

 ىبحا دقف كبحا نمو ينركد دقف كركذ نف ىركذ نم اركذ كتلعج دمع اي.ىللاعت هللا |
 هللا ركذ دقف ينركذ نمو سو هيلع هللا ىلص ىتالاقن

 | هللا يحادقف ىنيحا نمو

 مزال نمل رهظي رس ايف ةدايسلا ظفل هرتت نا كايإو لاق مث هللا ركذي قطان ىلصملاو
 ةامسملا ىربكلا دوهعلا ىف ينارعشلا با هولا دبع ىدرس هّللاب ىفراعلا لاقو * ةداسلا هذه
 ةالصلا نم راثكآلا بلط دهع ىف ةيذمحلأ دوهعلا ناس ىف ةيسدقلا راونالا حفاول
 ىلا لوصولا قيرط نأ ىخا اي ملعا ملسو هلع هللا ىلص لا لوسر ىلع ملستلاو

 | 1 نُث قرطلا برقا نم سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالسصلا قيرط نم هللا ةرضح
 ا لاحملا مار دقق هللا ةرضح لوخد ٍبلطو هب ةصاخلا ةمدخلا سو هيلع هللا ىلص همدخم

 كح همكشل ىلاعت هللا عم بادالاب هلهمل كلذو لخري نا ةرضملا باجح هنكع الو

 || ةالصلا نم راثكآلاب ىخنا اي كيلعف مهفاف ةطساو ريغب ناطلسلاب عامْجالا بلط اذا خالفلا

 وا ناطلسلا مالغ ناف اباطخلا نم اماس تنكولو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع
 ىلع هسفن ىربو هل امالغ نكحي مل نم ىالخم ادبا ىلاولا هل ضرعتبال ركساذا هدبع]

 ىلاولا ةعامح ناف طئاسولا ةرئاو نم لخدب الو مهريغو هديعو ناطلسلا مادخ

 اذا ىلاولا مالغا ضرعت دحا طق اسأر امو طئاسولا ةيامح رظناف هنوبقاعيو هنوب رضي
 ةنسايزلا محل ضرعتس ال ملسو هملع هللا ىلص ىنلا مادخ كلذكف ىلا ولل اماركآ ادبا ركس
 | هعفنم الام ريصقتلا عم ةناما تمفن دقق ملسو هملعهّللا لص هللا لوسرل اماركآ ةماسقلا موب
 داسألا ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر ىلا دانتسالا مدع عم ةحلاصلا لامجالا ةرثك

 المو املع هنم رثكآ وه نم ىتوشلا نددلا رون خيشلا انش نمز ىف ناكدقو صاخلا
 ملف عنمشلا رثكي ناك اك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلا نم ركب نكي-#ةنكآو
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 هجناوح تناكف ند روث خشلا هيف ناكوكذلا بيرل ىل لمع هملع هل ضرب نكي ا

 5 قداص لك دوصقم سل هللاوو هجم ييذاحملاو ءاملعلا راسو ةيشام هش رط و هضم ظ

 هللا لوسر ىلع ةاللسصلا ىلع مهعمح نم الو هللا ىف ةبحلا الا هللا ركذ ىلع سانلا عمح نم '

 | كل ركذا نا ىل يبح دقو هنع هللا ىضر لاق ٠ مهفاف هيف ةحلا الا ملسو هيلع هللا ىلص |

 ] كل ان وشن سو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مياستلاو ةالصلا دياوف نم ةلمح ىخخا ا

 |١ ملسنلاو ةالصلا كناقوا رثكأ ىف كلذش ريصي و ةصلاخلعا هتبحم كلق زرب نا ىلاعت هللا لعل |
 محلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفضع ىف هتلمج لمح لك ب اون ىدهت ريصتو هيلع

 ىلامحجا عيمج باوت كل لعخا ىا اهلك الص كل لعجا ينا بمك نب يبا ربخ هملا راشا |
 كلز نق كيرخاو اينو مه ىلامت هللا كيفك نذا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف ش

 ريقكت ايمو ٠ هيلع ملسو ىلص نم ىلع هلسرو هتكنالمو همالسو هللا ةالص اهمها وهو |
 هلع ةالصلا رافنتساو بونذلا ةرفغم اهنمو © تاحردلا عفرو لامجالا ةكرت ءاياطخلا [

 اسهنموه ىقو ألا لابكملاب لكلاو د أ لبج لثم رجالا نم طارق ةباتك امو ءاهلئاقل |[
 باطخلا وحب اهبمو © مدقت هلع اهلكهنالص لعج نمل ةرخآلاو ايئدلا رما ةيافك |

 "للا لص هللا لوسر ةدابشو لاوهالا راس نم ةاجتلااهبمو © باقرلا قد قع ىلع اهلضفو

 ) هطخحس نم نامآلاو هتمحرو هللا اضراهنم و © ةعاقشلا بوجوو ةمايقلا موب اهب سو هيلع ا

 ضوملا دوروو ةرخ الا ىف نازملا ناحجر انهنمو © شرعلا لظ تحن لوخدلاو
 فططاخلا قرعلاك طارصلا ىلع زاوحلاو رانلا نم قملا ابمو © سشخطعلا نم نامالاو|

 هم ركلا ماقملاو ةنللا ىف جاوزالا ةرثك امو هتوملا لق هنْطا نم برقملا دعقملا ةيؤدو ]|

 ومنو ةاكز اما اهمو « اهماتم اهماق و ةوزغ نيرسثع نم ريكا قعابناحجر اهسوأل
 ةداع الا اهنمو © رثكا لب هحامس هئأم ةالص لكي هل ىفَس هنأ ابمو هابكرب لاملا

 ]| أانمو ه ةئملا لها. نم اهبحاص نأ ىلع ةمالع اهنا اهنسو © ىلامت هللا ىلا لامالا بحاو

 نيزت اهنا اهنمو هلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصي مادام ابحاص ىلع ىلصت ةكالملا ن نا

 اهلعاف نا اهنمو ه ريخلا ناظم اب ىصشاي اهلا اهنمو * شملا قمضو رقفلا وشو سلاجلا |
 اهباوشسو اهب هدلوو وه عفتني هنا اهمو © ةمامقلا موب ملسو هملع هللا ىلص هب سانلا ىلوا ظ

 هللا ىلص هلوسر ىلاو لجو زع هللا ىلا برت اهنا اهنمو © هتفصحص ىف تيدها نم كلذكو |

 اهلا امو © طارصلا ىلعو هرمشح مويو هريق ىف اهيحاصل روب اهئاابسو ه مل سو هملع
 لينؤلا ةبع بجو اهلا ه أدصلاو قافلا نم بلقلا رهطتو ءادسعأ | ىلع رصنم '

 نيرادلا ةدارعس 518



 قلق

 ظ ماخلا ىف سو هلع هللا ىلص ىلا ةيؤ ر اهنمو * قافنا,رهاظ قفانم الا ابحاصل هركب الف

 :لامح الا كلربأ نم ىو هءاهبحاص باتا نم للقن اهنا اهنمو ةظقيلاىئفاهنم رثكأ ناو
ل ىتتاروجألا نم كلذ ريغو ةرخ لاو ايثدلا ىف امقن اهرثكأو اهلضفاو

 ْ دقو ىصحم ا

 يلرما دقو لامعالا تاخذ لضفا نم ايلاف اهملع ىلا اب مزالف اهاون ضعب ركذ. كمر

 مون لك حبصلا دسعب اهيلع مزال لاقو مالسلاهيلع رضا سابعلا وبا انالوم اضيا اب
 | يناحالوىل لصحوةعاط و اعمس هل تلقف افيطل اسلجت اقع هللا ركّذامت سمشلا عولطىلا
 ( تلمح ام قلئاع مهلكر صم لها ناك و ثيحب قزرلا ريسبتو ةرخ ًالاوايندلا ريخ كلذ

 هلع هلو ىتاحتلا ساملا وبا ىديس هلاق اماهنارمن مو « ها نيملاعلا بردّلل درللاف امه ىل

 هييبح ىلع ىلص نم. لفكت ىلامت هللا نا يناعملا هاوج هباتكىف مارح نا هذسلت
 كلدلو تاواصلا كلن نم ةالسص ل كب تارم رشع هسلع ىلصي نا ملسو هيلع هللا ىلص ظ

لص انيرن ىلع يجي ٍلسو هيلع هللا ىلص هيلع ىلصملا ْنأ لوألا رسسلا ٠ نارس
 | هللا ى

 هيلع هجوت ملف مسركل دنع مركلا كح ةدعاق ىلع هيلع ىلص نمل هأفاكم ملسو سلع
 هلع لص نم ة اف اكم ىف هنع ىلاعتو هناحس قحلا بان اذه ملسو هيلع هللا لص

 نانا رسلاو ٠ ارمشع ةدحاو لكي ىملاعتو هناحيسس هيلع ىلصي ناب سو هيلع هللا ىلص

 ٠ هناحيس هآر نمش ٍلسو هيلع هللا ىلص هلوسرل ةيانغلاو ةبحلا ملفع ىلاعتو هناحس هنا[

 | هل تناكو هحاو هن ىنتعا ملسو هيلع هللا ىلص هييبح ىلع ةالصلاب هيلا هجوت ىلاعتو

 ( ثيحب ملسو هيلع هلا ىلص هيلع ةالمصلا ىلع رباثذل ىلاعتو هناحيرس هن ةيانلاو ةبحلا كت
 هنعاضم افامعضا هرخآ ىلا ماعلا دوجو لوا نم اهلك ض رالا لها بوبي هانا ول

 | ىف هلمأ غواب ىف ىلامتو هناحبس ههجاوو هلضفو هوفع رحم ىف ىلاعتو هناحس اهلخدال

 أ تدوعص الك بيغلا ىف همكح ناكو هنع هاضر ٍبتارم ىلعا هل همس ةرخآلا رادلا

 | ىلامتو هناحبس لوس تائيسلاب ةاولمم هلامعا ةفمحصي ىلاعتو هناحرس هللا ىلا ةكّنالملا

 | عن الو هريغ تائيسك هتائيس نوكتالف سو هيلع هللا ىلص انبسحم ةيانع هل نا ةكتالملل
 1 هسلايملا هذه تئرع اذاف تاّيسلا باحسا نم هريغ ىلع عّمن 6 هنائيس ىف هيلع ةذخا وملا

 / نارقلا ةوالت نم ممل لضفا تقولا اذه لهالنل مس و هيلع هللا ىلص هيلع ةالاصلا نا تفرع +

 وه نارقلا ناف نارقلا نم ةجرو مقرا ىه ابنا ال طقف اهئعمس ىلا يالا هذه نم

 ىلاعت هللا عم هلاوحاو هلامعا تنص نمل نكل ىلاصت هللا ىلا برقا ىف تاح ردلا لضفا

 اضرب نءزءافلا مظعاو نيقباسلا ربكآ نم رئثنيح هيلا نوكن
 | لهال ةردق الو ىلاعت هللا
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 : ف نآف لوقعلا كئرتالام ام ناقل ةوالتب تقلا نم مهن عقب هناف اذه ىلع تقول اذه

 ظ ءاساو هءاتك طلاخ نف يئادتلاو برقا ةرضح هنوكل هءاتك ىلع ةريغ ىلاعتو هناحس أ

 ادم تفرع اذاف اهتح ةرضحلا طمب مل هنوكل هتقمو هدرط ىلاعتو هناحبس هعم بدالا ١

 || نسح خمشلا اح يش لاق هها ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةاللصلا نيب و هنِب هيسنلا تف رع

 هللا نم ةالصلا نا لعا كاكسلاهللا دبع ونا ىضاقلا لاق تاريخلا لئالد حرمش ىف ىودعلا |

 آ؟ تامحر رمشعب نلا ان ابق امو اسادلا نم هل ريخ وهف ةدحاو همح ردنا همحر نمو همحر

 . هللا ءاطع نا خمشلا لاقو هنئملا فئاطل نم اهناكربب بلجتسي و نحن اواياللا نمايب هللا عفدن |

 ظ قصي نمي فيكك ةرخآلاو ايندلا مه ءافك ةدحاوةالص لسو هيلع هللا لص هيلع للص نم
 هسلع ىلصملا مخلب ىتح سو هبلع هللا ىلص ههاح طسبلا عفاش نبأ لآ و © ارمشع هيلع آَ

 ]| هلك! رمع ىف تلمع ولف كسلع هللا بصب نا كل لصحم ناك ىتف الاو مظعلا رمالا اذهل
 ىلع ةدحاولا ةالصلا كلت تحجر ةدحاو ةالص كيلع هللا ىلص مث تاعاطلا عسمج نم 1

 هناحبس وهو كلعسو بسح ىلع لصت كلئال تاعاطلا مسسمح نم هلك“ ا رمع ىف تلمح ام
 كيلع ىلص اذا فنكف ةدحاو ةالص تناك اذا اذ هتسوبر بسح ىلع لص ىلاعتو
 لوق دنع لئالدلا حرش ىف ىسافلالاق ةحارلا يمط اهنا رمك نمو © ها ةالص لكب ارمتع إلا

 هيف ىلصي سلجتنم ام لاق هلا نيممجا مييلع هللا ناوضر نيفراعلا ضعب نع ىور٠ فنصملا
 1 ةكئالملالوقتف ءامهسلا نانع لمت تحةيبط ةحمار هنم تساق الا لسوهملع هللا ىلص دمج ىلع

 | هعادو نب رفعج ونا خبشلا لاق« سو هسيياع هللا ىلص دم ىلع هيف ىلص سلحن اذاعه ظ

 | عضوم نم ام لاق هنأ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ضع , نع ثيدحلا ىف ىور نلاومحر أل

 ا قرخت ةحمنار هنم تماق الا هيث هلع ىلصي وا. ملسو هلع هللا لص ىنلا هش ركذي

 الا ضرالا يف هلا قلخ نم لكأسهححر دج شرملا ىلا ىهننت ىنح عبسلا تاودسلا
 ٠ دان الو هتشدعم نع اهمذلب مهمدحاو لك لغشل اهحراودجو ول مناف نملاو سنالا]

 ]أ مل بتكيوأ ل ىلحلا لهال رفغتسا الا ىلاعت هللا قلخ نم قلُخ الو كلم ةحنارلا كان:

 ظ ةئام وادحاو ساخنا ىف ناك ءاوس تاحرد مهددعب مهل عفربو تاتسح مهلك مه ددع

 | مام هنا رخآ ع ثادح قو“ . لزجاو ري هللادنع امو ددعلا اذه رجالا نم دأب ف

 ]1.نانع غلبت ىتح ةبيط حار هل جرأتن الا سو هيلع هلا ىلص ىنلا ىلع هيف ىلص سلجم
 لاق ٠ * ملسو هيلع هللأ ىلص ىلا ىلع هيف 0 را

 نب دصس نب د نعاربج دمع ابا ذاتسالا ىنمب ماشه نبا هاكحام اذهب قحلب امو



 يه ٠

 4 ميك

 | ىلا تيوا اذا مونلا دنع ةلمل لكى سفن ىلع تلعج تنك لاق ملاصلا :لجرلا نرظم |

 ( ف ىلايلا مب ىف ان اذاف ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع هيلصا امواعم ادع جشم |
 | دق ملسو هيلع هلا ىلص ىبلاب اذاف ةفرغ ىف انكاس تنكو ىانع ىتذخاف ددعلا تاكأ |
حم ضب مارون هن تءاضاف هفرغلا باب نم ىلع لخد ظ

 + ىدللا مفلا اذه تاه لاقو ىو

 | ىدخ يف لابقف ىهجوب تردتساف هيف يف هلبقا نا هنميحتسا تنككهلبقا ىلع ةالصلا ثكي ||
سم حوف تيلاا اذاو ىناح ىلا ىتحاص تبنو نيملا يف اعزف تبشناف |

 ١ ىلص هتحار نم اك

 موب لك ين ىنجوزاهدجن مايا ةينامت و ىدخس ىف كسملا ةحمار تشو سو هيلع هللا ؟

 نأ ليدنم نبا ركذو دنس ريغ نم ريح ذاتسالا ةياكحلا ركذ اذكهو ها ىدخ ىف لو |

 ةعادونبا لاق مثلا اصلا لجرلا طانخلا دصس ن دم انئدحلاقو اه ركذ لاوكشب نا[

 موق ساجام ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلا رظناف لوتلا اذه هقيقح ملعت نا تدرلاذاو ©

 010 537 اد

 ١ نم نانا ىلع اوكرش الا ملسو هيلع هللا ىلص ىبثا ىلع ةالصلا ريغ ىلعاوق رفت متاسلج |
 أميف ىلصي وا سو هيلع هللا ىلص ىلا ابف رك دي ىتلا سلاجلا نا كل رهظب ةقملا حير ١

 , م.-و هياع هللا ىلص وه ناك امو. ةيكسم جفاون اهنم متو ةيرطع متاورابيف دجوت هلع أ

 تاسفص نم هل تلجت ىتلا ةطيرشلا هصئاصخم نم ناكو نيرهاطلا رهطاو نيطلا بلا ف
 ١ هحراوج نم ةحراجم وا هدس سم الو هيف سلجملالو عضومب رعب ال ناك هنا ةنجلا لعن |

 قيررطلا نوفرعي هباصتا ناك د قل ىتح كسملا ةحما ركدحلار هنف سو الا ائيش ةرهاطلا
 هيلع هللا للص ناكف ةماركلا هذه هل هللا تبا كلر لسو هيلع هللا ىلص ايبلع رب تا ١

 ْ اود هنم تّثو هركذب عضوملا كلذ باط هيف هيلع ىلصو عضوم ىفركصذاذا لس و١

 | ٠ رزولا مظعاهب رفغيو ركذلا سلاجم بيطت ةالص هلآ ىلعو هيلع نا لسف ةمل

 | ةبنب ىف سنع هللا ىخر ىلحاسلا هلا دبع وبا خلا ركذام انه ءركذ بسا> امو. لآ |
 | هللا هحر ديرملا مساقلا وبا خيشلا انثدح لاق هنع هللا ىضر يبا تتدح لاق كلانا ل

 | خيشلالا قف مثلا ةسأح همرحتاهنا ىتح هقاؤتال ماكزلا ةلمع ناو ىدلا :  رشملاب

 | اخت هيلصنلا كيف ترئا اش ماوعا ةينامث كل ىلع ب ىلع ينا خسشلل نارمع ونا
 | ذالوالل رهلذب ىذلا اذه نارمع ونا خمشلا هل لاقف اًذك واذك ىدنع دازئدساب ||

او فك ىف سفنت لاق مث لسو هلع هلا ىلص ىلا كدي اذكه ام |
 | مماسقلا يبا خيشلا دل
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 أ سفن م ةفيض اكل كسلا حفار ضن نم تي ىدلاو فكي ىلع وبإ سفثق لا ْ
 ]| مشابخ كسملا ةحار تق تقش دقل هللا وفءمساقلا وبا ىدلاو فلك ىف نارمع وبا خيشلا

 | ناريملا غلب ىتح يلزتم ةحارلا تمعو هفنأ نم مدلا لاسو هروف نم هتفعرا ىتح ىدلاو |]
 [ لسو هيلع هللا ىلص دم باتا نظبا نارمج وبا خييشلا لاق من لاق كلسسملا مناور

 ا نواصي الاجر مهدع اوفلخ مها اوملعإ ىتح هف مهتحازلل هللاو انوو هب اوزاف مهلا

 ظ خيشلا ب باتكلا اذه فل وه نع تنل هنأ مدهقنو لاق ها ٍلسو هيلع هللا ىلص هيلع |

 ' هنالص ةزاكص نم ءربق نم دجون كسملا ةحشارنا هنع هللا ىضر ىلوزجلا هللا دبع يب

 | انحش هلقث م اهنارغ نمو * لئالدلا حرش * ةرابع تبنا ملسو هيلع هلي ىلص ىنلا ىلع

 ١ ىلا ىلع ”السملا هك نش ناك نم نأ ف نيف راعلا ضعب نع لئالدلا حرش يف ىودعلا
 1 دلع رضحم ملسو هيلع هللا لص هنوكل ربكآلا فرعشلا هل لصحم لسو هيلع هللا ىفص

 ظ ةزكو نانرلاو روصقلاو روملا نم 4 هللا دعا ام ةيؤرب نب ؛لانهو توملا تاركس

 ظ مقاقوتلا نذل هن "أش لج لاق مرافثلا ريزم نم هع مالسلاب هئنبلاو جاوزالا

 ةنولممت 'متاك اع ةنتللأ اولخن ذأ ْمُكلَع مالت ن وأ وفك نيييط ةكب الك"
 ىلع ىلاغلا شطعلا ليزت ابا لسو هيل لص ىلا ىلع: ا نمو ءهأ

 ىلع هحرش يف ىسلب الا ىنفلا دنع يدمس هللاب فراعلا لاق هريغو ىمحلا تقو يف ناسنالا ْ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع مالسلاو ةالصلا راركت ينال مقو امو ةيرمفملا ةديسعقلا

 هندفاو كِلَذ تبرج ىلاو اهريغو ىمحلا تقو ىف ناسنالا ىلع يلافلا ىئطعلا ليزت اهلل!
 كلت يف نوكي ال نا طرشب نكل ءاملا هقف دنع جلا قيرط ف هوبرؤ يتاوخا ضعن |

 ةغيصلا امئاو راحال هللا ظفل ركذ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعاب ىبصي ىتلا ةغسفا
 مالسلاو ةالصلا مانالا ريخ دمحم اثدمس ىلع مالسلاو ةالصلا اذكه شطغلا ليز ىلا

 | نيمالا ىمالا دمج !نديس ىلع مالسلاو ةالصلا نيملا قحلاب انيلا ثوعملا دمت انديس ىلع
 رارساب ديؤملا لوسرلاو قداصلا ىنلا ىلع تاهلستلا فرشاو تاولصلا لضفاو ا

 ىف نإلحد دما ديسلا لاق قزرلا لمبست اهتارمت نمو جه ها كلذ لا_ُهماو قئاتخلا ُ

 ! رافنتسالا ةثكقزرلا لببستل برحلا نمو لوصولا ليبست ىف لوصالا بيرس هاتك 8
 ِإ مش لاث نوعاطلا عقد أبهمنارم نمو « ها ملسو هلع هللا ىلص ىلا ىلع ةالصلاو

 | ىف نيعاوطلا رما ناب يف نييغارلا ةفحم هباتك يف ىراصتالا ايركز خيشلا مالسالا |
 ظ نوعا ةئاولا ءاشالا الا ملخعا نم نا نيئراملا ضعب نعو هن نماسلا لسفا رخل |



 0 ةدلعا
 . ملسو هسيلع هلا لص ىلا ىلع ةالاصلا ماظملا اللا نم هربغو |

 ١ يب تاحاحلا ءاضمل هص وصخ تاوعدوتاولص ىق تورو راثاو ثن داحا ىف لصف ©

 نينسالا ةلل ىلص نم ٍلسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر سنا نع

 والا ىفدحا هللا وه لقو ةرم ل دجلا اهم ةعححر لك ىف رف تامكر ميرا ١

 1 ةمبارلا ىفو نينالث ةثلاثلا ىفو نرشعو ىدحا هياللا يو َه ره ةرشع ىدحأ

 ظ اسمح هيدلاولو هسسفنل رفغتساو نيعبس و اسمح دحا هللا وه لقأ يد نجا 1

 2 هيئحاح لا لأسب مث نيمبسو ًاسمخ ملسو هيلع هللا ىلص دسم ىلع ىلصو نيعيس

 ظ ىدملا ىسوم وبا هركد ةحاخلا ةاللص ىمست ىهؤ لاس ام هيطعي نا هللا ىلع ًاقح ن 2 1

 | اذك شمعالا نع دنس الب امهالكءامحالا ىف ىلازغلاو مايالاو يالا فئاظو باتكى 1

 رمع يلا ئدلا لامح للاب قراعلل تاريخلا لدا سماح ىف تيأرو ع عيدبلا لوقلا 8

 | رصاعملا يندملا ىبفاشلا يناخسمشلا ىدركلا ىرداقلا ىلع دبسلا نب دمت دمسلا نب دوم دنسلا
 1 سابعنب !هعف رثل دح( ةميظع5ُ رياقهذه ١ هصئامىلاعت هللا هنحر هنعال وقنمئسل اثنان راعلل

 دسحا هارب ال عضوم ىف ميلف ىلاعت هللا دنع ةجاح هل ناكنم نا امنع هللا ىضر أ
 رم ةحتافلا اهم ةعكحصر لكىف ارش تامكر عبرا ىلصي مافباس أوضو اضوسوأ

 يو نينالث هتلاللا ىفو نيسنع هِياثلا تو ارسع ىلوالا ىف دحا تاوه لقو

 | لص ىتلاىلع ىلصيو نيسمح دحا هللا وه لق ارقي هتالص نم غرف اذاف نيعيرا ةسارلا |
 ىضق نيد هيلع ناك ناف نيعس هللاب الا ةوق الو لوح ال لوشو نيعس ملسو هيلع هللا

 باحسلا ىنعي ءاهسلا نانع لثم تونز هيلع ناك ناو هللا هدر اس رع ناك ناو هس د هللا

 بضغي عرب ناو هءاحا هاعو نافادلو هللا هفزر دلو هل نكي م ناو هلرفنب هير رفغتسا مت

 هب عفتتل ءاعدلا ةباحا ةبسانل اذه انيتكو هصن ام اذه تحن يتكو للاب ذاصلاو هيلع

 .تاومسلا مفر ىذلاب ةدافلا هدمه ىواحاي كملع تمسقا هنلع فقاولاو هملا رظانا

 طرش اهتحّسمل الا ادءا دحال اه نذان ال نا نيمحارلا يح را هللا وهونيضرالا طسبو

 || اق هريغو ندلا ءافول ارا رم اهب رخربقفلا دعلا اناو لعفلا ةسلقعاملال املا ارطضم نوكي نا |

 ( ىدارم ىفقو ىجاح ىلع هللا رسب دقو الا هيف انا ىذلا ناكمما نم جرخاو ةالصلا ملا |

 باتك ىف فاللتخا ضع عم ةدباقلا هذه تيارمن © ةثراسع تيتا ركشلاو دملا هلو

 ش قىوروخ راب نع ةنئاتكلا ركبوا خيشلا فيلل لامن مس اشرس 2 فننملا تق ْ
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 أوضو ًاضوتللف ةجاح هل تناك نم لاق ملسو هيلع للا ىلص ىلا نا لامعالا قئاضف باتك
 باتكلا ةحناف ىلوالا ىف رقت تامكر عبرا ىلصيف دحا هارب ال عضوم ىف مقيل مث ادمج

 نيرمشع صالخالاو ةرم ٍباتكلا ةحاف ةينانلا ةمكرلا يفو تار رع صالخالاو ةرم
 باتكلا ةحتاف ةعبارلا ىفو ةرم نينالث صالخالاو ةرم باتكلا ةمحتاف ةللإتلا يفو ةرم
 لوح الوش و درم نيسمح صالخالا ارش ملس ازاف ةرم نياصبرا صكلخالاو ةرم
 ند هيلع ناك ناف ةرم نيعبس هللا رفغتسي مأ ةرم نيبمح ميظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو
 ناك ناو هلا ىلا هللا هدر اسرغ ناكن او هانغتا اريقف ناك ناو هند هنع هللا ضَه

 ادلو هقزري هللا لأب دلو هل نكي مل ناو هل هللا رفني ايندلا وتح بونذلا نم هيلع
 هملع هللا ىلص هللا لوسر اسلع جرح لاق هنع هللا ىضر نقوا يبا نب هللأ دبع نعو ها ظ

 ءاوضو نسحملف ًاضوتلف مدآ ىب نم دحا ىلا وا ةجاح هللا ىلا هل تناك نمب لاقف ملسو |
 لقيل مث ماسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع ىلصيو ىملاعت هللا ىلع ىننب م نينمكحر لصيلو |
 كل أسا ناملاعلا بر هلل دسمللاو مظعلا شرعلا بر هللا ناحبس مركلا ملحلا تساالا هلاأل ]

 عدنال بنذ لكن م ةمالسلاو رب لكن م ةمينغلاو كتر فغم ما زعو كتمحر تابجوم
 | نيمحارلا محرا اياهتيضق الا اضر كل ىه ةجاح الو هتجرف الا اهالو همرفغ الا ابنذ
 جرح نم ماصتعالاو ذالملا باتك يف ريح دم رك ذو © هريغو ىذمرتلا هجرخا
 ًاضوت لمللا نم ماق نم لاق هنأ هع هللا ىضر ةرتر# يىبا نع بيبح نب كلملا دنع

 ىلص مث كلذ ىلع ةوبقلاو لوملا نم ًاربتو ارشع حبسو ارشع ربك مث ءوضولا نسحاف
 نم هايا ءاطعا الا ًائيش هيلا لاسي مل ةالصلا نسحاف ملسو هملع هللا ىلص ىللا ىلع
 نم لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هلع هللا ضر سنا نعو>» ةرخ آلاو ايندلا
 ةناو ةحمافلاب يلوالاب أرق نيتك لصيلو ءوضولا غيسيلف هللا ىلا ةجاح هل تناك
 | مهللا ءاعدلا اذ وعديو ماسيو ديشتم مث لوسرلا نماو ةحئافلاب ةيلاثلا فو يسركلا

 ابلاغيو يئاغ ريغ ادهاش ايو ديعب ريغ ار قايو ديرك لكب حاصايو ديحو لك نماه
 كلأسا ضرالاو تاومسلا عيدب اي ماركجالاو لالسحلا اذاي مويقاي ىحاي بولغم ريغ
 تلحّؤو تاوصالا هل تعشخو هوجولا هل تنع ىذلا مويقلا لا ميحرلا نمحرلا 0

 ىضقت اهناف اذك يب لمفن ناو دمت لا ىنعو دمج ىلع ىلصت نا هنبشخ نم بولقلا ظ
 1 لاق هلع هللا ىضراضيا سنا نعو © سودرفلا دهنسم ىف ىمليدلا هجرخا هتجاح 1

 اهحاجن تدراو ةسحاح كل تناك اذا نعا مال ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 مسخ ب اسق# ١٠
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 لا لو لل دملاو هلا ناحبس نيل وقتو ةحئافلا ةمكر لك ىف نيئرقن نيمكحر لف ظ

 أ لجو رع هللا لاق كلذ نم ايش تلق املكف ارشع ةدحاو لك ريكحا هللاو هللا الا |

 ] هللا اي ةدجاس تاو ىلوقو مالسلا لبق يدحساف تدهشنو اهم تغرف اذاف هتلق دق

 | نيسسلعلا هلا ىلعو دم ىلع للص ماركالاو لالجلا اذاب مونق اي ىح اب كرمغ ال هللا تنا

 ءىش لك ىلع كلا كلذ يت ةريخحا لمجاو نمح راي هذه ىتجاح ضقاو رابخالا
 | ربدسق

 : فقورعم توص ةكئالملا تلاق رض هب لزو ءارسلا ىف هللا ركحذ اذا دسعلا ن أ نعا ماب ظ

هئحاح ىمَشو هلع هللا فشكق هلاعد ىلع اونم او لجو زع هير ىلا هل اوعفشا
 1 هاور 

 | هللا ىلص ىنلا ىلا لجر ءاج لاق هنع هللا ىضر دعس نب لبس نعو * ىسبطلا قازرلادع

 1 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف شيعلا قيضو رقفلا هيلا اكشن ملسو هلع

 ْ أرقاو ىلع ملس مث دحا هيف نكي ل وا دحا هيف : ناكنا لسسف كيزنم تلخو اذا

 ا ىلع ضاقا ىتح قزرلا هملع هلا -رداق لجرلا لهفف ةدحاو هرم دحأ هللا وه لق |

 | لاق لاق هنع هللا ىضر دوعسم نا نعو © ىدملا ىسوم ونأه اور ه.ابارقو هئاريج ظ

 ) | دكشتو ران وا ليل نم نهيلصت ةمكر ةريشع اتننا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 | ىلا ىلع لصو لجو زع هللا ىلع نئاف كئالص رخآ ىف تدبشت اذاف نيتمكر لكي
 أ ةيآو تارم عبس باتكلا ةحاف دجاس تن تناو أرقاو دجساو ربك مث ملسو هيلع هللا لص

 | ىلع وهو دما هلو كلما هل هل كيريش ال هدو هللاالاهلآ ا لقو ثارم عبس يسركا |

 | ىهننم و كشرع نم زعلا دقاعع كلاسا يفا مهللا لق مث تارم رثع ريدق ءىت لك |
 | كتجاح دعب لس مث ةمانلا كتاملكو ىلعالا :ادجو مظعالا ثامساو كياتك س ةمحرلا

 > باجتسيف امم نوعدب مه "اف ءاهفسلا اه وملعت الو الامشو انيع ملس مث كلسأر عفرا م

 ؤ ىلامت همسا فيرصت ىف فينا جهلا ىف ةدمافلا هذه تيأرو © هريغو يملا هاور

 هدانساب ىدحاولا نع هدانساب حاللسصلا ننا ىور هن رابع هدهو فالَتْخا ضعس فيلل ا

 | أرمي دام وا ليل نم ةيك ةرشع تا ىلص نم لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص يبث ىلا

 ماي ال صالخالا ةروسو باتكلا ةسحمناذ ةمكر لك ف
 ش أرفو دحيسي مث نهرخا يف الا

 || تيعوى حم دل هلو كلملا هل هل كبرش ش ال هدحو هللا الا هلا الو تارم عبس ةتافلا

 | كلشرع نم زعلا دقاعمب كلأأسا ىنا مهللا لوقت مث تارم رشع ريدق ءىث لكى ع وهو
 | ىلصت نا ةمانلا كتاملكو ىلعالا ؛ادجو مظعالا ثامسابو كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو

 0 لاق ءاهفسلا انسحوملعت الو كتجاح لآستو دسم لآ لعد دسم اديس ىلع لست



40 
 ' باحتساو كلذ اولعق نم نودنز وا هلام يب ريتا تيدا اذه ا ور دخأ ب ب ردح يداه 1

 | هتدجوف هتبرج دقو يربنعلا ايركز وبا لاق ٠ ةرخآلاو ايندلا روما يق مهءاعد محلل |
 سلجن روكحذملا هجولا ىلع هنالص نم يا غرف اذاف ىاستكلا ركب وبا لاق «كلذك |[

 ! ادماح ا ركاذةباحالا دقتعم يلقلا رضاح سأرلا قرطم ليلذلادسلا سولج ةلبقلا لقتسم ١]

 ٠ نمانربتم ملسو هلع هللا ىلص دنت هدنس ًاءفشتسم هلها وه امب هيلع انتم لجو زع هلل ْ

 | امو محرلا نمحرلا هللا مس مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعتلا دعب الئاق ةوقلاو لوحلا

 هللا اور فغتساَو رج ملغ او اريَخ وه أ دلع ةوادجت بخ نم كسل ومده

 ظ كدعو كب اس هلك راو كيدعسو يألوم كسل هنآسلب يداسو م ميحَر روفَت هلل نأ ظ

 ظ كرمال الاثنا كقشضوت لوَش هرهاظو هنطاب ىف كيلع لوعم ريقملا ليلذلا فيعشلا

وو لدهع ىلعاناو كدع ناو ىتقلخ تنا الا هلا ال رب تنا مهللا كب اسمتسم ظ
 ا ام كدع

 ئ هناف ىل رفغاف ذي ءوباو ىلع لتممنس كل ءوبا تعنص ام رش نم كب دوعا تدطتساام ْ

 ا كلذ لوش رافغتسالا دمس كلذ نأ رانا ىلا نع درو امل تنا الا بولا رفني ال

 ظ ىمحأ ال هديزم ءىتاكيو همعن ىفاوي ادنح نيللاصلا بر هلل دحلا لوفي مث تارم رمثع

 كلو اضرلا ىلع دمملا كلو ىضرت ىتح دمللا كلف كسفن ىلع تيثن ثنا كاع ءانن
 ظ اندس لا ىلعو دم اديس ىلع ٍلسو لص مهللا لوقت مث تارم رسثع تضراذا دبطلا |

 ىلعو دسم اديس ىلع كرابو ميهاربا انديس لآ ىلعو مها زبا اندمس ىلع تملص مددت

 ديمح كنا نيملاعلا ىف مهاربا انديس لا ىلعو مهاربا اديس ىلع تكراب اكدمع اندمس لآ

 ظ لفغو نوركاذلا كرك د املكك تالك دادمو كلش رع هنزو كلسفن اضرو كقلخ ددع دمحم ١

 ةضررمتلا هن روص ارضحتسم عوشخو بداي تارم رمشع نولقافلا كركَو نع
 هللا ىلص

 لك لانس ال ىذلا مظعالا هللا باب وه ذا هتمرح ارعشتسم هندي نيب كنك ملسو هيلع

 ملو٠ « قلاخلا ىلا قلحلا ليلد هناف ملسو هيلع هللا لص هب قلعتلب الا ىرخاو ايند ريخ

 ةالسصلا اداسلف ةجاح ىلامت هللا لأسي نأ دارا نم لاق هنأ ينأرادلا ناملس يبل نع ىور

 ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلب مع مم هتجاح لأسيمت سو هيلع هلا لص ىبثاىلعأ

 كيدعسو ىآلوم كيل لوس مامهس ام عدب نا نم مركاوهو نينالصلا لص هللا ناف !

 كبابحا.لضفاب كيلا لسوتملا كيانج عسينع ىمتحلا كيلا ريقفلا اناو كيدِس هلكربخلاو

 دركي فيطل اي اهلكى زوما ىف كبانمتسم لوقاو ريداقملا ب ترجف فطللا كلأسا
 افلا رمثع سرس رركحب ناروبشلاو لاوقالا نم ءراتخب ىنلا دسملا ردي مسالأ

 نيرادلا دامس 05



».-( 
 ىلع ىلصي مث ةرم ةرشع تس ةبعدالا دحا ارق ددعلا ماذاف نيعبراو ادحاوو ةلاّسو

 ىلصي م نيملاملا بر هلل دمخلاو نيم ًايءءامد متخيو مدقت م لسو هيلع هللا ىلص ىنا

 الب ظفلب درولا نب بيو نعو ه ها اهمناو قرلفلا نسحا ىه ةقيرطلا ءذهو نيكر

 نارقلا ماي ةعكر لكىف أره ةمكر ةرمشع ىتنثا دعلا لصي نا در , ال ىذلا ءاعدلا نم هنأ

 زعلا سبل ىذلا ناحبس لاق م ادجاس <رخ غرف اذاف دحا هلا وه لكو ىس ركل ةيآو

 || دقامع كل اسا لوطلا ىذ ناحبس مركلاو زملاىذ ناحس لضفلاو نملاىذناحسم. لاق

 ىلعالا كدسجو مظعالا ملظعلا كلمسابو كباتك نم ةسحرلا ىهننمو كشرع نم زملا ظ

 ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلع ىلصت نا رجافالو رب نهزواجم ال ىتلااهلكت امانلا كنالكو

 ؟ءاهفس اه وملعت ال لاس ناك هنا انغلب لو بهو ناكو ةيصمع سبل ام هللا لأسي مث

 نع ىسبلعلا ىورو ٠ لاوكتس نباو ىريمتلا ءاور لجو زع هللا ىصاعم ىلع نووقتنف

 ,ىفقتو هتنماو هلما هفلبسو هتمخ فدككو هتب ركمّللا جرفب نا دارا نم نامح نب لئاقم ظ

 ىاهالص ناو ءاش ىتم تامكر عبرا لصيلف هلمع راو هردص حرشيو هنسدو هّتحاح

 سي ىلوالا ىف اهعمو ةحافلا ةمكر لكى ف١ ارش لضفا ناك رابللا ةوحت وا لمللا فوج

 ] هنالص نم غرف اذاف كرابن ةسمبارلا ىبو ناخدلا ةثلاتلا فو ةدجعسلا ليزنت مآ ةيناثا ىو

 نيب ملكتس ال ة ةرم هلام ه أرق ءاعدلا اذه ةءارق ىف ذخأبو ههجوب ةلبقلا ليقتسملف لسو

ارم هن لها ىلعو ملسو هسيلع هللا ىلص ىلا ىلع ىلصيف ةدجس دجيس غرف اذاف
 مث ت

 ءاعدلا قاس م ىلاعت هللا ءاش ناسي رق نع هباح الا ىرهناف هتحاح لجو زع هللالاب

 ن لتاقم ءاعدي فرع روهشم وهو ىدِس زلا لاق ها درولا نب بمهو نع مدقتلا وهو

 يناهبللا لبعامسا ن فسوب باتكلا اذه عماح لاق © ها مظعالا مسالا همف ْنا لاو ناح

 ىلع ثددحلا اذه ىف ام تلمفف ةايحلا نم هعم تسكب اديدشاضرم تضرم تنك د ف

 هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لص و ةنملاو دما هلو ىلاعت هللا ىنافشف هنف روكدملا هجولا

 هنأ ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اعوفرم ءايحالا ىف ىلازغلا مامالا ركذو © ملسو هحو

 ىضقف نيتجاح لاسي نا نم مركا هللا ناف " ىلع ةال هلاب اًودباف ةجاح هللا ملل أس اذا لاق

 ءادردلا يبا نع وه امتاو هلع فقا ملو ىواخسلا ظفاحلا لاف ٠ىرخالا درو امها دحا

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع امنع هللا ىضر ورمع نب هللادع نعو هنع هللا ىضر

 ةعملا موب ناك اذاف ةعملاو سيلا و ءاعبرالا موب مصيلق هللا ىلا ةجاحهل تناك نم لاق

 نأ مهلا لاق ةمنا ىلس اذاف تزثك وا كف هفقدصب قدصتف دحسملا ىلا حارو رهطن



 4و
 نحر ةداسشلا ينل لع وح الا هلا ل ذل يحرلانحرل ل مب كسب كل

 | ءدخات ال مولا ىلا وه الا هلا ال ىذلا محرلا نمحرلا هللا مسي كمساي كل اساميحرلا |
 نم رلا هلا مسب ثامساب كلأساو ضرالاو تاومسلإ هتماظع تالام ىذلا مون الو نس

 0 بواقلا ثلج وو راصبالا هل تعتخو هوحولا هل تنع ىذلا وهالا هلا ال ىذلا ميحرلا

 | ىجاح ىشقنو ىتلًاسم ىنيطعت ناو دمع اديس لآ ىلعو دمع ىلع ىلصت نا هتيشخ نم
 | الذل ؟ءاهفس هوملعت ال لوقي ناكو لاق ىلاعت هللا هاش نا هل باجتسي هاف اذكو اذك ىمو ْ
 > ىف اذكى رعلاو افوقوم اذكع ىئبدملا ىسوم ويا ءاور محر ةعيطق وا مام ىف اوعدب 4

 رمس هءاتك يف لاولا نع ناومللا ةامح ىف ىريمدلا ةديافلا هدصه لّماو عيدلاا لوقلا ١

 | ن لسن هماما يلأ ن نعو « برجي فيطل رس وهو اههرخآ ىف لاقو رارسالا |
 نانع ناكف ةحاح ىف هلع ا ىضر ناسفع نب ناثع ىلا لتتم جر ناكلا# فينح ظ

 : تا هل لاقف هيلا كلذ اكتف فينح نب نامتع ىتلف همجاح ىت رظنب الو هلا تفنلب ل
 كلا هجونأ و كلأسا يلا مهللا لق مت نيتكر بف لصف دجسملا تنا مث اضونف ءاضيملا |

 ىل ىضقنف يبو ىلا كب هجونا ينا دصمجساب ةمحرلا ىن ملسو هلع هللا لص دمحم كيدنم
 نامع باب ىلا ث كلذ منصف لجرلا قلطناف حورا ىتح حر« * كتجاح ركذاو ىتجاح |
 لاَمف ةسفنطلا ٍلع همم هسلجاف نامع ىلع هلخداو هد ذخاف باوبلا هءاخل نافع ناإ

 كل تناكام و ةعاسلا ناك ىتح كتتجاح تمهف ام لاق م هل اهاضقف هتجاح م دف كتحاع
 هللا 'لازج هل لاقف فينح نب نامع قلف هدنع نم جرخ لجرا نا م لسف ةجاح نم |

 هتلكام فنشح نب نام للاسقف هئملكى تح ىلا تفتلب الو ىتجاح ىف رظنس ناكام اريخ
 اكشف رصبلا ريرض . لجر ءاناو ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر تديش ىنكلو ىنملكالو |

 دحسملا ت تنام اضوت ة ةاضيملا تلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف ءرصب باهذ هيلا ظ
 كبهجونا ىلا دنح اب ةمحرلا ىث كيني كيلا هجونا و كل أسا ىل مهللا لق مث نيتيكر لصف

 لاط واق رهام هللاوف ناهنع لاق ىسفن ىف ىنعفشو ىفهعفش مهللا ىرصب نعى ل جف يبرملا |
 ظفاحلا لاق ٠ هريغو ىتببا هجرخا ررض هن نكي مل هناك لجرلا لخو ىتح ثيدحلا اس 1
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا رصبلا ريرض الجر نا مهضعب دنع ظفل ىفو ىواخسلا |

 هللا توعو تّدش ناو كل ريخ وهف كنذ ترخا تش نأ لاق ىيفاعب نا هلبا عدأ لامك |

 مهللا ءاعدلا اذه وعدبو نيّتكر ىلصيو ءوضولا نسحبف ًاضوتس نا ءرمأف ل لاق هعدافل او

 هجوأ لآ دل ١ ةحرلا ين ملسو هسيع للا لس دمح كيثنب كيل هجوتاو كلأسا ين

 ري



 0 ون 0 نوح 5م 0

 اا ا نا ركذو ىب ىسفن ىف ىنعفشو ىف هعذش يللا ىلا نتف هذه قجاح ىف ير ىلا كب أ

 | كلب لاقف هنطب سنس رجا نب ناح نب ديعس نب كلا دبع ىلا ءا الجر ناءدنسب ايندلا |
 | مهللا ائيش هب رشا ال ىبر مهلا لاقف لجرلا لوحتق :لْسسدلا لاق وه ام لاقف أرب الءاد |

 ١ ىلا كب هجوبأ ينا دمع اي ةض“رلا يت ملسو ةماع هللا ىلص دمت كيفن كيلا جوبا ىلا

 : 9 داع مث تارم ثالث هلا وس نم ةمحر نعاس ىننفت ةمحر يب امت ىنمح ري نا ىبرو كير :

 ؤ هللا ىضر ,ساع نبا نعو © قفوملا هللاو ةلع كب ام تآرب ذق ة لاقف هللب سل را نا

 1 بلاط يبا نب يلع هءاح ذا ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نحت ((س لاق هنا امهنع ش

 ١ ىندجا اق ىردص نم هللا لوس واب نارقلا اده تلفغ ىماو تنا ني لاقف هنع هللا ىضر

 : | تاملك كملعا الفا نسسحلا ايااي ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هلع ردقا

 ٠ هللا لوسر اي لجا لاق كردص ىف تملعت ام تبني و هتملع ند نبع عفن و نهم هللا كعفتس

 ١ ةعاس اهلاف رخ الا لمللا كلن ىف مون نا تمطتسا ناف ةممملا ةلل ناكاذا لاق ىئملمف

 ْ أ لوب يبر كل رفنتسا فوس هننل بوقعب ىخا لاق دقو باجتسم ايف ٠ ءاعدلاو ةدوبشتم

 ٠ | عبرا لصف اهوا ىف مقف علتست | ناف اهطسو ىف مقف مطتست مناف ةعمجا ةلل يناي تح
 و ةحتاتب ةماثلا ةمكرلا ىفو سب ةروسو باتكلا ةحتئاش ىلوالا ةمكرلا ىف اره تامكر

 ظ ةمكرا ىفو ةدحلا ليز ماو باتكلا ةحتاشن ةثلاثلا ةمكرلا ىفو ناخدلا محو باتكلا

 7 داشنلا نم ترف اذاف كلملا هدس يذلا كرات يا لصفملا كراينو باتكلا ةحئافسةعبارلا ||

 | رفغتساو نيسللا راس ىلع لصو نسحاو ىلع لصو هللا ىلع ءانثلا نسحو هللا دمحاف

 ىنمحرا مهللا كلذ رخا ىف لق م ناميالاب كوقس نيذلا كناوخالو تانم ؤملاو نينم ؤملل
 ايف رظنلا نسح ىنقزراو ىننعي الام فلكتا نا ىنمحراو ىّيَسا ام اريا ىصاعملا كرتب
 || مارت ال ىلا ةزعلاو مار ,كصالاو لالملا اذ ضرالاو تاومسلا عبري مهللا ىنع 'كيضرب

 || ىتملع م كباتك ظفح ىلق مزات نا كهجو رونو كلالحم نمحراب هللا ا كلل أس

 ظ لالجلا اذ: ضرالاو تاومسلا عيد مهللا ىنع كيضرب ىذلا وحنلا ىلع ءولنا نا ينقزراو ظ

 روض نا كهجو رونو كلالجم نمحراي هللاي كل اسا مارت ال ىتلا ةزملاو ماركحالاو

 ىردص هب حرشت ناو ىلق نع هب جرش ناو ىلاسل هب قلطت ناو ىرصب كباثكي |

 | لوح الو تناالا هينؤيالو كرغ قحلا ىلع ىننسي ال هلاف يه هن لضت ناوإ

 ( امس وااسمح وا مح ثالث كلذ لمفت نسما ! ايا اي ممظملا ىلعلا ناب الا ةوغ ال ,

 ىمر ساخن هللا نع لاق طق انم وم اطخأ ام ام لاب ب ىلا و هللا نذاب باحن



 | هللا لوسر ءاح ىحامبس وااسمخ الا هنع هللا ىضر ىلع ثبلام هللاوف امينع هللا |

 ظ دج ال الخ ايف تنك ينا هللا لوسراب لاقف ند الا كلذ لدم يف ٍلسو هلع هللا, لص

 ظ اهوحنو ةبا ناعب را مويلا رمتا ناو تلف ىسف' ىلع نما رئا ذاو نهوحم :و ايا ميداالا

 1 ثيدحلاعمسا تنك دقلو ىنبع نب لجو زع هللا باتكح ناكف ىضن ىلع اهأرقاذاو |
 1 هل لاقف افرحابم مرخا لاه تندحتم اذاف ثيداحالا عمساموملا اناو تلم هنددر اذاف ||

 ]| ىذمرتلا هحرخلا نسحلا ابااي ةصكلا برو نم ؤم كلذ دنع ٍلسو هيلع هللا بص هللا لوسر]

 أةدسج ثيدْلا اذه دساسا قرط ىرذنملا لاق دقو اهرغو يئارطلاو هعماح ىف ا

 أ هنا قملاو ىواخيسلا ظفاملا| لاق ريثك نب دامعلا لاق كاذ وحنو ادج ببرغ هنتمو
 أ رجح نا ظفاحلا ىنمي انكمش هدافا ةئعنملاب ءاطع نع مرج نبا نع هلا الا ةلع هل تسبب

 ىضت رم دسسلا لاقو «اقح هودجوف هب ءاعدلا اوبرج مهلا دحاو ريغ ىتريخاو لاق |

 ةسفاحلا ىني انباحسا ىرخلاتم نمىجرمشلا ساملا ونا لقث ءاحالا حرش ىف ىدسزلا |
 أرغب تامكر عبرا لصيلف ةجاح هللا ىلا 4 تناك نم لاق مسبضعب نع دئاوفلا باك ىف
 1 صالخالا ةروسو ةسحمافلا ةيناثلا فو تارم رمثع صالخالا ةروسو ةحئنافلا لوألا ْق

 1 ةحنافلا ةعبارلا ىفو ةرم نيثالث صالخالا ةروسو ةمضنافلا ةشلاثلا ىفو ةرم ن' رسشع 2

 ]| اذجو كلالجو كهجو رون مهللا لوغ عارفلا دعبو ةرم نيعبرا صالَخالا :روسو |

 || قتلبتو ىجاح ىضقت نا كل سا ماسو هسيلع هلل لص امم كيتو مظعالا مسالا |
 | ميحرلا نمحرلا هللا مس : أذه وهو ه8 احتسب هناف ءاعدلا اذهب وعديو ىلماو ىلؤس | ظ

 ضرالاو تا ومسلا مدرب هبا الأ ل [.ال هللا هللا هللا دمصلا دحالا هللا الا هل 1ال للا للا هللا |

 / تانوممملا تامركملا تافورعملاتارهطملا كلامساب كل أسا 8 مهلا مارثألا ولالخلا هذإ

 1 ضرالاو تاومساارونو رون تحن رونو رون قوفرونو رون ىلع رو ىه ىتا اسدقملا |

 هلل درللا نيتملا كتوربجو نيم كتاطلس ةوقبو كاهجو رونب كااساميلملارثرعلارونو |

 مللا اي هللا اي هللا ان ماركسحاالاو لالخلا وذ ضرالاو تاومسلا عيري وه الاه 1 ال ىذلا

 ىتجاح ضقاو ينادعا ىلع يفرصناو يبوُذ ىل رفا هابراي هابراي هابراي براي براي براي
 نعو ىج رمغلا ىنع د لاقه ملسو هلا و دم انديس ىلع للا ىلصو ةرخآ الاواشدلا ىف

 ةجاسحلا ةالص هطخم هللا همحر ىهئاشلا مامالا باتك ىف تيأر لاق هروتسد نيد |
 ةحاف ىلوالا ىف أرب نيّمكر قصي داعلا ضعبل مالسلا هيلع رسضحلا اهملع ةجاح فلال |

 تارم رسشع صالسخالاو باتكلا ةحتاف ةيماتلاىفو تارم رمثع نورفاكلاو باتكلا ]|



4 
سو هلع هللا لص ىنلا لع ىلصيو مالسسلا دعب دجسي م

 | تاره رشع هدوجس ىف 

 لاب الا ةوسق الو لوح الو ربكا هاو هلا الا هلأ الو هلل دم او هللا ناحبس لوقبو

 او ”ةَنَحَح رخل ىفَو ةمَح < ايبدأ يف را انب ]لوظيو تارم رشع 6

 لاق ىلامت هللا ءاش نا ىقت اهناف نجاح هللا لأسي م تارم رشع راثلآ ب

 ابسلصف اهشملعف ةالصلا هده ىئملعي الوسر دباعلا ىلا تنم مكحلا مساقلاوبا خبل
 نا دارا , نم مكحلا لاق ةجاح فلا ىل ىفقو ايناطعاف ةمكمللا ىلاعت هللا تلاسو

 | ءاضق ا ىونسو محسلا دنع اب يتأيو ةىهاط ابان سليو ةمأبا ةلمل لستفي ابلصي

 | رفعج ندم ثيدح نم ءاعدلا يت يناربطلا ىورو # ىلاعت هللا ءاش نا ىْضصَم' ةجاحلا

 هيرك اذا يبا ناك لاق مسبنع هللا ىضر بلاط يبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمع نبا

 تناو برك لكي ىتفن تنا مهلا هتالص ربد يف لاق مث نيتتكر ىلصو ًاضوتفماق رما
 فعضي دق برك نم مكف ةدعو ةقث يب لزأ رمأ لك يف ىل تناو ةدش لكيف ىناحر

 هناوكشو كب هتلزنا ودملا هب تمشي و قيدصلا هنع بغرو ةلسملا همق لفتو داؤفلا هنع
 مالهلا تظفح ىذلا تناو ةمعن لك ىلوو ةجاح لك ب حاص تناف هتفشكو هتجرفق كيلا

 راكب كاأساو مهللا نيماظلا موقلل ةنف ىئامجت الو هب هتظفح امي ىظفحاف هبوبا حالصب

دحا هتملع وا كلاتكححص ىف هتيمس كل وه مسا
 | بينا لع 7 ترئأتسا وا كقلخ نم ا

 ؤ نا كيلعاىقح ناكدب تلئس اذا يذلا مظفعالا مظعالا ملفعالا مسالاب كلأساو دنع
 نعو * هتجاح لأسيو ىتجاح ىضقت نا كل سا ننيع لأ ىلعو دمج ىلع لصت نا سجن
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 ك٠ هللا ناحس لاقف همدي مقر مث نآرقلا نم ةيآ هن أم ارق نم لاق أمه ' لأ 2 ضر سابع نبأ | 0

 قهاحسوهض راوهءا ومس يقهناحس مظعلا ل علا وهو هناهمسىلاعتو هللا ناحس 81 ناحس ١

 1 دم ىلسال و دقتسالا دم هدمحو هئاحبسو ماظعلا هشرع قوف هناحسو لقسلا ن نيضرالا |

د الو هدامأ ىو الو هددع ىصخن ال آدم ءابنم ملسالو ءاضر غلب |
 ظ هناحيس هتفص كر

 ]| ًادحاو مكحلا زي زملاوه الادإ ١ الطسقلاامئاق هلا الا هل 1الةناملكدادمو هملق ىصحا ام ددع

 اليلج ًرييكركا هللا ركأ هللاركأ هللا دحا !ؤفكح هل نكي مو دلوب لو دلي مل ًادمص ًاذرف

 ناملاعلابر هلل دملاو ءامعتلاو ءآل  الاو ءالعلاو ءايركلا لها ًاراج ًاللاع ارهاق ايلع يلظع

 ئنلعجو دجلا كلذ يوس اركسسذ ىنتلعجو دما كلذ اروكذم ًائيشالا مو ىننقلخ مهلا | ظ
 ظ هلجا و هلجاع هلكريسملا نم كلأساف هتلجت ئت : ريخأت الو هترخا ءىش لجمت يحا الأ

 ينا مهللا ىنم ثراولا امهلمجاو ىرصيو ىيمسب ىتعتم هللا معا ملامو هسنم تملعام



#١ 

 مسا لكب كلأسا كاشف ” لع لربع كامكح ىف ضام كما ناو هادسبع ناو كذع
 9 كقلخ نم اداحا هتملعوا كبتكح نم ىن يؤ هتلزاو كلسفن هب تيمس كل وه
 "نآرقلا لمجنن ناو دم لآ ىلعو دم ىلع ىلصت نأ كهنع بينلا لع ىف هب ترف أتسا
 نمع هللا ناف يما اع : وعدي 6 ىمه نأاهذدو ين زح ءالجو ىلف عصسرو ىردص رو

 فاخ نم لاق هبا هلع هللا يضر ةرره يبا نعو © ىريملا هاور هل بيجمسي لجو
 ددس .لاوكشب نا هج رخآ ملسو هيلع هللا ىبص ىلا ىلع ةالاصلا راكملف نامسنلا نم هسفن ىلع

 بركحلا ءاعدو جرفلا ءاعو وه ءامدلا اذه لاق هنأ ىرصبلا نسملا نعو © عطقنم ظ
 يملا ةيامنو رفقلا دإيلا ىف فسويلٍيكرلا ضيقم اي هنا حجيذ نع مههاربا دب سباحاي
 ةملظ ثالث تاملظ ىفن ولا ىذ نم سمملا عمس نماي اكلم ايس هيدوصلا دعب هلعاجو

 دواد ةربع محار ابو بوقعي نزح دارايو توحلا نطب ةملطظو ليللا هملظو رحلارعت |
 دم ىلع لص نيم ومخملا مغ فشاك اي نب رطضملا ةوعد بيجت اي بوبا رض فشاكايو

 ٠ ةسلاجلا ىف ىرومدلا هجرخا اذحخو اذكى لمت نا كل أساو دم لآ لعو)

 ناك ىتح ناورم نب كلما دبع نم فاخ الجر نا راربالا عسر ىف ىرشخمزلا ىبحو
 عيبسلا نم تنا نبا هيدوالا شمب نم فتاه هب بنته هتحاس ىف وه ايف ناكمب رش ال

 متادلا ناحس هل 1 ءريغ سبل ىذلا دحا ولا ناحس لأاقف هللا ثامح رب عبس ىاو لاقف

 ىف وه موب لك ىذلا ناحبس ثيعو ىححي يذلا ناحوس هل ءدب ال مدقلا ناحبس هلل دان ال ض
 مهللا ملعن ريغب ءىث لك مع يذلا ناحبس ى رب الامو ىدرت ام قلخم يذلا ناحبس ناش

 نهلاقف اذك يب لمت ناو دمع ىلع ىلصت نا نيمرحو تاملكلا ءالؤه قحع كا أسا ين ,
 1 ناحطلا نبا ىورو ٠ هلص و وهنماف كلملا دبعىتلف هروف نم جرخو هبلق ف ' نمالا هللا لاف

 ) موب تاذ نولوط نب دسم دنع ًاسلاج تنكح لاق يبأ ىثدح يناربطلا نب دمحا نع ظ

 ىنتياو هقنع ب رضاف اذ ذخ هءاجح ضعبا لاق من ءرظانف هيلا لخداف لجرب اعدف |
 هتصق نع هلا ءىمث همم سلو عجرم اليوط ماقاف هن ىغمو هذخاف هسأرب

 تزتحاف هن ١ ترماام لسفال لحرلاب تدضم لامف هئماف نامألا ربمآلا ابا لاقف لمفامو

 | نا هللا نم " تيحتساف نيتكر هنف ىلصاو تبلل اذه لخدا ىلن زنا ىللاقف لاخ تدس ١
 هيف سيلو أدحا همف دجا ملف تيا تلخدف لاطاف لخدف هل تنذاف كلذ نم هعئمأ

 هيعبصأب ريشي وهو هبدب عفر دقو هتعمس من لاق ًاثيش لوق هتعمس لهف لاق ذفاث قاط

 هنا يف يب نئلاو هلاو دمع ىلع لس دبر ام الاف ب اش ايلا ل لوس وهو



 ىو
 ظ يب رقلا لقو © ةباجنسم ةوعد هداه تقدص دنح 4 لاق هيدي نم ىنصلخو ةعاسلا ظ

 | ”مثب”آركآلوق دمب لوق نا ضرالا ىف رذسلا ىنلي نم لكل بحتسملا ءريضت ىف أ
 خلملاوثدنملاو عرازلا هللا لب ةب آلا "نوُعرال نحن مآ نورت متن نوثارخت ام |

 1 نم كسمنأل انامجاو هررض اسنبنجو هرمتانقزراو دم لآ ىلعو دمع ىلع لص مهلا
 دودلا نم تاف آلا مسمح نم عرزلا كلذل ناما لوقلا اذه نا لاو لاق نركاشلا

 نا ركدو * ينالطسقلا هلاق كلذك دجوف برجو هس نم هاممس كلذ ريغو دارحلاو |!

 1 ماس نا تدرااذا هموت لملق ناسنال فصو هلا ىزارلا سودقلا دبع نع لا وكش |١
 اَوُمِلسَو هلع اوُمْلَص اون ١ نذل اهي ىلا ىلع نوملصي' نكت المو هللا نأ رقاف

 ]| مهللا محرلا نمحرلا للا عسب برش و ىححمو ناجنف ىف بتكي مهنا ةدماف لو لاق املس |
 . هاو ملس وهيلع هللا فص دخت ديس قحم اهب ىلمصتساوةقيقملاو ةقبرطلاو ةميرمشلا لع ىنمهف ظ

 | ىف ندقملا ىهاوج هن انك ىف ىدوبمسلا ىلع نيدلا رون ةمالعلا ركذو ها نيعمجا هحو ]

 ملقن باتكى ف يفدملا ىدنرزلا رفظملا دمج هيبادع وبا طفاخلا لاق لاق نيف رشا لضف 1

 1 لا ىلص ىنلا نع هددج نع هسا نع رقالا دم نء رفعح نع يور هنا نطمسلا ررد

 ٠ لص مهللا لسقف رما كلاه اذا هن هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلعل لاق هنآ ملسو هيلع |

 | فاخا ام رش ىنيفكت نا دمج لاو دم قحب كلاسا ىنا مهللا ذمش لا ىلعو دمج ىلع
 : خسشلا انريخا هصنام عسماجلا ضعب يف تيإر دقو ها رمألا كلذ كت كاف رذحاو 7

 | فرع دم نب ىحم نييسحلا وبا انربخا لاق يناوللا نسح نب دسم نب دمحا ساملا وبا ١
 | لاق لاوكشب نب دوعسم نب كلملا دبع نب فنلخ نب مساقلا وبا انربخا لاق غْئاسصلا نإاب |

 8 باوص نب مساقلا ون انريخا هملع يل ءارش انحاص نمح رلا دبع نب دمحم نسحلا وبا انرمخا ْش

 | ىتدح راد نب مساقلا ونا سدح ىتطلا هللا ةدايز نب كلملا دع ناورم وبا انربخا اءامم |

 | دمش نب دسمحا ضاع وبا انثدح نسحلا با ىدزالا رخص نب دسم نب ىلع نب دم ْ

 | ىلع نسحلا وبا انايلا ظفاملا ن روصنم نب دمج ان ابنا ىفاشلا ىورم ا بوقمي نا
 / ناكو ماسو هيلع هللا ىبص للا لوسر ةنس دع ىلا بسنلا ناطقلا دمحا نب نيسحلا نبا ١

 شه لبس نب ىسوم اماما ينزاملا ىحم دمج امدح ىمشاهلا نوراه ندم نانا اةودص 0

 رفمح ىلا ثعبا عِسراي ىل لاق روصخلا رقعج وبا ةفالحلا ىلع ىلوتسا ام" لاق عسرلا نع '

 | تينا م لعفا ينا هتمهواو لمف نا ديرب ةيلب ىأ تلقف هيدي نيب تمقف لاق دم نب
 رش كللتق ال وا هب ىنينأنل هلل وف دم نب رفعج ىلا ثعبا كل لقا ملا لاقف ةعاس دعب
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 نم انوند املف ىهم ماقف نينمؤملا ريما بجا هللا هبعابا تلقف هملا تيهذف لاق ةلتق

 عقر م هسلجم ملف فقوو مالسلا هيلع درب لف لف لخاو مث هشنفشا كرش ماق بالا ظ

 نا هدج نع هسا نع يبا قثدح دقو ترئكو تسلا ىذلا ن ثنا رفعحاب لاقف هسأر

 ىتدسح رفعج لاق هب فرعي همايقلا مون ءاول رداغلل بصنس لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 نانطب ىف ةمانقلا مون دانم ىدانم لاق لسو هيلع هللا ىلص ىلا نا ءهدج نع هيبا نع ينبا

 لزب يف نولضفنملا الا هللا دابع نم موش الم هللا ىلع هرجا ناك نم مقملف آلا شرعلا

 ؤ ةيلاف نهدم امد م هللادبغاإبا عفرا هللا دبعابا سلجا لاقق هل نالو هب ام نكس ىتح لوقد
 ىف هللادع ا فرصنا لاق م نينمؤللا ريما ىدي نيب نم رطقت ةيلافلاو هدس هلي لعل ]|

 | ابا اي تلقفتجرخف لاق هل اهفعض[وهتزئاح هطعاو هللا دبع ابا عينا مس ر ايىل لاقو هللا ظفح
 1 سو هيلع هللا ىلص ىلا نأ ءهدج نع هسأ نع ىنأ ىتدحانم تنا لاق كل ىبحي ملعت هللادبع

 | تلخو دقو عمست ملام تعمسو دبشت ملام تدهش هلادبعالا اي تلق مم موقلا ىلوم لاق

 ٍ هنلظفح ءاعد لاق هب وعدا تنك ءامد عب لاق هن هلا كلوخد دلع كيتفش هارحن كاتبأرو
 | نع يبأ ىثدجح لب ال لاق نيرهاطلا كئابا نع هرئأت ءىث مآهسلا كلوخد دنع ظ

ع هللا ىلص هللا لؤسر نا هدح نع هسأ
 ظ ءاهدلا اذه اعو رما هي زج أذا ناك لسو هل

 ا ىفنكأو ماض ال ىلا كعب ىنسرحا مهللا :اذه وهو جرفلا اعد لو ناكو

 تصمت ةسمعن نم مكف يئاحرو ىتقث تن ىلع كناردقب ىنحراو ما رب ال ىذلا كفنكب

 ]| دنع لق نمايف ىرص اهم كل لق اهم ىنتيلا ةيلبإ نم 5و ىركش اهي كل لق ىلع ا |
 1 ىلع يفأر نمايو ىنلذخم ملف يربص هنالب دنع لق نمابو قم رحب ملف يركسحش هتمعن

 (| تمحرتو تكرابو تيلص دم لآ ىلعو دمحم ىلع ىلصت نأ كلأسا ينحضف ملف اياطخلا
 . قظفحاو ىوقتلاب ىنرخأ ىلعو ايدلاب ىبد ىلع ىلع ىنعامهللا دبج ديم كلا مهاربأ ىلع

 هصقس الو بوتذلا ءرضن ال نماي هترضحابف ىضن ىلا ناكحت الوهلع تبغاهف |
 | اسيرفاح رف كلأسا هلا ؛ارضي ال اسم ىل رفغاو كصقن الام ىل به ةرفغلا |

 ْ ماود كلآساو ةناعلا ىلع ركشلا كاأساو ةيلب لكن م ةيفاسعلا كلًأساو المج اريصو

 ل ال الو لوح الو سانا نع فلا كل ًاساو ةفاعلا ظ

 | ميلا نم هتيتكف لبس نب ىسوم لاق ىبج ىف وهاهف دق نرفعج نم هبتكت |

 أ ل يجف هاه ىو م تك يض بدع لف يبق حا ظ

 نم هتبكك نبسلا نب ىلع نحلا وبالاق ىببب فره اهف بحي نب دمت نم نبتكف

 ثتررادلا ةداعمسس كال -



«١ 
 ْ ئ نيسحلا نب ىلع نم هتبنكحف روصنم نب دمحا لاق ىبج ىف وهاهف نوراه نب دبي

 وه اهق ووصنم نب دمحا نم هتبتكف.ىورملا دم نبدمح| ضايع وبالاقىبج ىف وه اهف أ
 ىبج ىف هتحست تامجو ضاع يبا نع هنبتكق رخص نب ىلع ندم لاق ىج.ىف |]
 || رخص نبا ىضاسقلا طخ ىدنع وه رادسنس نيمساقلا وبا لاق :١ ناورم وبألاق نسملا يبا رخعص ١
 هتيتكق ياوص نب مساقلا وبا لاق ي دنع وهو مساقلا يبا راد نبا نع هتبتكَف ىتبطلا |

| 
 ا نمحلا ونا لاق ىدنع وهو ىنطلا كلملا دبع ناورم ىنا نع#

 رت

 | نع هتبتكف لاوكشب نب مس املا وبا لاق ىدنع وهاهف باوص نب مساقلا يبا نعهتتك

 ئ تك الا نإ نيا وب خيش لق ىدن وهبت نح رادع ندع نسما ب أ

 ظ هللا هديا ساما ونا احسش لاق اناراو ىدنع وه اهف لاوكشي ن مماقلا يلا نع

 | هلآ ىلعو دق اندس ىلع هللا لصو هاناراو يدع وهاهو نيسملا يبا نع هنتك
 | محاربانب ىلعهف م هلسلسو ءاعدلا اذه عسمج أرق روكملا يقاوللا طخبو ملسو هيحسو |
 لصتاو هلسلسو روكذملا يناوللا ىلع ىلازملا نامعتلا ناا هآرقو ىريصوبلاراوس نا[ ١
 نمي زاحأب طاسد رغثب ةنسلا مداخ يفابملا دمت مانالا ةكرب مالسالا خيش انحش دنس أ ْ

 | دسم سمشلا نع يتدملا ىشاشقلا دما عخيشلا نع ىثدملا يناروكلا مهارب خسشلا |١
 || رجح نى لع نب دحا لضفلا ين ظفاحلا نع ىراصنالا ايركز مالسالا مكمش نع لمرلا ]

 ]| هل اىلعو دمج اند سس ىلع هللا ىلصو كلذ ىلع هللدملا و نامعتلا نا باكتتا نم ىتل نم ينالقسملا ||
| 

 ىدشلاىج رز ىراصنالا ىلعدحان «رياع دمت خمشلاةمالعلاتيث ىفهتسأ رك هالسو هبحصر ظ

 مدقنلا دلسلا عم عمتج رخآ هس ديأع دم دماسا نم دراشلا رصحج ىمسملا يدملام

 نم لكل وش لسلسملا روكذملا دباع دج خنشلا لاق ىدزالا لع نيدن نسحلا يبا ىف

 || رم نب بحب نب ناهلس نب نمر لا دبع ديسلا نع هيورا : بج ىف وه اهف هنبّتكةاوزلا
 أ ديسلا نع لدهالا لوبقم فيرش دم نن دمحا ديسلا نعهيبا نع لدهالا لوقمأل
 فسوب ديسلا نع لدهالا حاطبلا ىلع نب ركب يبا ديسلا نع لدهالا لوبقم رمت نب ىحعأل

 | نحرادسع طظفاحخلا نع لدهالا نيسح نب رهاط دسلا نع لدهالا حاطملا دمحم نا

 ناخيشلا انأبلا لاق ىواخسلا نمحرلا دع نبدمش سمشلا نع ِسدلا ىلع نا

 هسانلا تلاق نمحرلا دبع نب ىلع تنب مرم ةيناكلاو ىواضبلا ىلع نب مه ارب قاحسا ىلا ظ

 | اعامس نكي ملنا انذا ىملا ناهلس نب هللادسعو اعاهس ىربطلا دا نب دمج حما انأينا |

 ىضرلا انأيلا ىلاو وه لاق ىنايلا دعما نب هلا دبع ةداسلا وبا اناا لوالا لاقو



».-( 
 1 ىلع نسحلا وبا يتلا اننا ىريسطللا هللا دبع نب دما يح لا اناس لاق ىربطلا قاحسا وبا ظ

 ْ هبقفلا فيصلا ىلا نأ لمعامما ندمت هللا دبع وبا ىتتلا انأبلا لاق ىربطلا ركب نبا

 ظ اناا ملعا وهو لوالا يسبش لاق ىس دقملا لا ضفملا نب ىلع نسما وبا طظفاصحلا اننا

 0 نابنالاق رمح نب نمح رلا دبعاضيا املاع ىدابا زوريفلا رهاطلا ونادجلا مامالا
 1 انأينا لاق ىلع نبرفمج انايسا ىقارعلا هسا نب ىلع اناينا قراسقلا مس انا يبا نب دمت
 7 نيسان دمج هللا دبع وبا انثدح يجاسدلا نمحرلا دبع نب هللا دبع دمج وبأ فيرمشللا

 ٌ ىقاشلا ىلوقاعلا مها را نب ىلع نيسملا وبا انئئدح ىردنكسالا نايلسنب ةقدص نإ

 1 لاقو مدقتملا دسلا رخآ ىلا ىزالا رخحص نب ىلع نب دمت نسحلا وبا ىضاقلا انثدح
 ا تدلا بحاصم دبام دمج لاق نا ىلا ىمح ىن هه اهو نالاف نم هتبتك ءاورلا نم لك |

 أ حرخا دقو لاق هب يثزاجلاو نارلس نب نحرلا ديعدسنا حش + نع هبتكف روكذلل |

 | ىنسرحا مهللا اقف رما كيزح اذا ىلعاي ظفلب سودرفلا يف ثيدخلا !.ةبح ىمليمدلا ||
 ا هأ ضيا ةدشلا دعب ؛ يرفلا باتك ىف ايئدلا يبا نبا هجرخإ دقو خا ماس ال ىتلا كعب ج

 ١ خمشلل كاذاكتف ةريك ةدش ىف سانلا ضعب , مقو لخدملا باتك ىف جاملا نبا لاقو#

 | هلأ ىلص ىتلا ىرف ىراخبلا رصتخم بحاص ةرمح يبا نبا هقاب فراملا هش ىتعي
  ةرم ةئام ركبو ةرم ةلام دمحمو ةرم ةلام حبسي ناب صخشلا ىلع ريشي وهو سو هيلع

 ْ هل كيرمش ال هدحو ا الا هلا ال لوقو ةرم ةئام ىمالا ىبلا دم ىلع لص مهلا لوقو ظ

 أ ىف أرقي مث نيتك ىلصي مثل رهظي ام اهدعب وعدبو ةمكر ةرشع ىت ,أ ٍيصي مث ءرم بام

 || ءاعدلا اذ وعري م ةمكر نيرشعو امبرا ىلصي م ةرقلا ةروس رخآو ةبآ نيس ةمئاجلا
 | رش انفكاو جرفلا حينافم هدب نم اي ةبركو ةدش لكانع جرغف كجرفاالا جرق المهللا |

 1 لك ىلع كنا كتردقو كذاب ةيوقلا كلدس انع هعقداو نِجو سنا نم ارض هرب نم
 | هللا ىلص دح اندسس ناكو صخشلا كلذ ايف ناكى لا ةدشلا كلت تحذف هلعفق ردق «ىثأ|

 لسف نم نا ءاعدلاو ءالصلاو حسستلا نم مدقن ام هربخا ىذلا مولا ىف لوي ماسو هلع

 ظ ها تناك ءىث ىا تناكو لو هموي ىف هتدش هنع هللا جرف اءاص اذه

 # ءاضقل اهريغو هيلع ةاللصلا عم لسو هيلع هللا قلص« ةناغتسالا يف لصف ف

 ( ةيورخالاو ةيويئدلائاوحلا)

 ا ملع يدسس تعمسو ىركلا ننملا ق يئارعشلا باهولا دع يداس هل فراعلا لاق
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 أ اونام نذلا ءاسلوالا يجئاوح ىف اولأست نإ | [[1 لوق هنعىلامت هَ هللا ىخرإ رساوملا |

 هنع ىلاعت للا ىضر ىفاشلا مامالاك يلاغلا ربغ اماو رمقلا ىف هل فرصت ال بلاغ نافإ
 أ

 مبارضاو هع هللا ىضر ىودبلا دمحا ىديسو هلع ىلامت هللا ىضر ت تمللا مامالاو |:

 | جونا نم قداص بسحم مهروبق ىف فا رصنا مهل ىلاعتو كراس لا لمج اعرف |

ىلاعت هللا ىضر ءاملوالا مسمج باوبا ترادتسا دقو هنع هللا ينو سوما ىف لقب |
 ١ 

 ١ اللصق هدازو ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس باب الا احوتفم ين امو قلغتلل

 | ما و هرم بنا لسو هيلع هللا ىلص ىبللا ىلع لصيف ةجاح هل ناك نف هيدل افرشو

 دوهعلا يفهلع هللا ىضر لاو و ها ىلاعت هللا ءاش نا قت املف هتجاح ءاضق يف لأب 6 |

 لامت هللا لأسن ال نا لسوهيلع هلا بِ مد هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انلع ذخا ىركلا ||

 نيب ةيدهاك ك ذو سو هل لل لص ىبلا ىلع ىصنو لام هللا دمحم نادعب الا انش ظ

 | اذافامسدي , "ب, هيدملا ةحاجلا هاضق حاتفم اهبع هكلأ ىضر هشئاع تلاق دقو ةجاحلا ىدب :

 ؛ ىف تادنع الل عفش ملسو هيلع هللا لص ىبلا ىلع انيلص اذاو انع ىضر ىلاعت هللا اند

 أ اهدجم ماكحلا توب لمأتو ةلستولا هلا اوُمّساَو ىلاعت لاق دقو ةجاحلا كل ءاصن ظ

 ثتجاح هاضق ىف كل ىثم هيلع لالداو محلا دنع برق هل نم ةطساو نم ايف كلدنال ظ

 ابي رق ناك نم نا كلذ حاضياو كلذ ىلا لصن لصن مل هطساوالب هيلا لوصولا تيلط كتاولو[

وي فرعأو كلملا اهب بطاسخب ىنلا ظاذلالاب فرعا وهف كلملا نم
 قف حئاوجلا ءاضق تق

 > فرعي نا انلاثمال نبا نمو انجناوح ءاضمل هعرسو مهعم بردالل لواسطناسولل انلاؤ- |

 ملا س اذا لوش هللا همحر صاوخلا انلع ىدس تعمس دقو لجو زع هللا تاطخ برا ظ

 | لمفتنا دمج قمم كل امن انا مهللا اولوقو ملسوهيلع هللا ىلص دمحم هول أ اف ةحاح هللا

 الف نا هللوقوو ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ غلب اكلم َنناف اذكر اذكان |

 أ كلت, ءاضق ىف هر ماسوهملع للا بص تلا لاس اذكو اذك ةجاح ىف كققحم ىل امن الاس

 هللا مكلاؤس ىف ٍلوقلا كلذكو لاق درب ل لسو هيلع هللا ىلص هءاعد نال باجيف ةجاحلا
 | ها مكح ميلع هللاو ةجاحلا كلت ءاضق ىف هل نوعتشيف مهغلبس كلما ناف هئايل واب ىلاعت | ]

لا مامالا كلسانم ىلع هتيشاح ىف ىمملا رجح نا ةمالعلا لاو[
 1 سداسلا بابلا ىف ىوون

 | فلسلا ةريس وه كلذ ناو سو هيلع هللا ىلص هي لسوتلا بلطل لدبامن <« ةدئاذجل ]|

لسو هيلع هللا ىلص هلا هحيصو ماجللا هجرخلا ام مهريغو ءايلوالاو ءاسالا حلاصلا ظ
 | لاق ٍ

 | تيك لاقل ترف مالا دمج قب كأم برا لاق لما مدا فرتقا ان
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 0 دمفر كحور نم اف تخفتو الديب ىتقلخ اى كلل براي لاق هقلخا موادمع تفرع
 || م كنا تفرعف للا لوسر دم هلالا هآالابوتكحم شرما موق ىلع تيأرق ىسأد
 ١ قلخلا بحال هنا مدا اب تقدص ىلامت هللا هل لاقف كلا قلخلا بحاالا كمسال فضت
 ا ىذمرتلاو ىأسنلا جرخاو كتقلخ ام دم الواو كل ترفمت دقف هقحم ىنتل أس داو ىلا
 ١ لاق ىنيناس نا ؛ للا عودا | لاقف ملسو بلع هللا ص ىبلا ىف اربرش الجز نا هححسو

 ظ مسرع لا ل صدمع كلدنس كلا هحوب ناو كل ًاسا ينا مهلا ءاعدلا اذه وعدفءءوشو

 | ىتبلا هحمس و ىف هعفش مهللا ىل ىشقتل ىتجاح ىف ىبر ىلا كب هجونأ يا دمع اي ةنحرلا ىب

 ْ ”ئاعد ىف لاَ سو ءاع هللا لص هلأ دج دنس قيسلا ىورو ٠ ٠ رصءا دقو ماقخ دازو

 ظ عشت ةلاغتسالاو لسوتلا ركذ نيب قرف الو ٠ لق نم نذلا ءاميشالاو كنبت قحي
 ا ناو بلا اةافو ءاملوالا اذكو ءاسنالا نم هريذب وأ ملسو هلع هللا ىلص هب هجوتلاو ||

 1 هاضاعلا تاودلاف اضارعا اهنوك عم لامعألاب لسوتلا زاوح درو ةنآآل ماللسلا دبع نبأ ةعلم

 | نوكي دقو هلع ركس لو ءاقستسالا ىف امنع هللا ىضر ساملاب لسوت رمع نالو ىلوا

مي ىح وه ذا هنم ءاعدلا بلط ملسو هيلع هللا للص هب لسوتلا ىنعم
 ظ دقو هلاس نم لاؤس ل

 ]| ىنا رمق ىلا لجر ءامل رمع نمز ىف طحف مهاصا ساللا نا ليوط ثيداح ىف حص ظ
 ١ نوقسي مج !ءريخاو موتا ىف ؟ ءأناف كتمال قستسا هللا لوسرأب لاقف لسو هيلع هللا لص '

 | ببطلا حن ىف ىرقملا بابشلا هل ام فيطل نمو ٠ ٠ رجح نبا مالكى هنا كلذك ناكف
 0 هانم مج ىف ىكارم ىلا لحردلا سيدا نب ناوفص رحب يبا سلدنالا بيدا نع
 0 ءدصق ةببخ ىف ركفف هلما نم ءىمن هل رسيت اف احرام ةفالرخلا راد دسعقو سيول تغلب

 هن لآو سو هيلع هللا لص هسيسن تحدم و ىلامتو هلاحبس هللا تلما تنك ول لاقو
 ْ ٍلعو لوالا ههجوب ىف هداهعا نم ىلاعت هللا رفغتسا مث ىلمع دومحمب ىلماتغلبل نب رهاطلا

 | هيف ىضناو امبس دصقملا اده وحم بوص نا الا نكي ملف لوعم نانا ريغ ىلع سبل نا |
 !| هب احصفقم هريخاق هدصقم نع هلاسف ةفشيلخلا ىلع لخداف هللا هجو دق هن اذاو امزع ظ

 مولا فو هللأ ىلص هللا لوسر هاي ورا كلذ نا هربخاو هيلع هدازو ءدقنأف

 ريشا يح تيلا 0ك حلم َّى رمكسأ و صارعالا قوم لصففاف هتحاح ءاشقن هرمأب 5

 الا ربخم نيختسما ١ ىف و مالاظلا حاصم همسا اك نامعتلان هل هللادعع 2 ماماللو هأ كلد

 ا تيضق و و ملسو هلع هللا 0 هن اوتافتسا نم اريك بن هين رك ناو ةغتيلا ىف /
 ا سعت هلا ادلب ااا ل ليليا ا ادا يو نر 0 نا لس لا
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 ىف نيالا ىلع هللا ةجح يباتك ىف كلذ نم هيلع لمتشا ام عييج تركذ دقو مهناحاح ١

 هديئاساو هرركم فذحنهب رصتخا نأ دعي ملسو هيلع للا ىلص نيس ملا ديس تازجسم ا

 ]| تادلجت غلبل رصع لك ىف كلذ نم عقو ام عمج ولو ءرصع يف مقو هن رثكعم كلذ ملثممو |
 جرصاو حضوا وه وا حبصلا قلف لثم ءاح ام دما هللو كلذ نم ىل مقودقو ه ةريثك" ْ

 ناطلسلا رما ام هللا فاحخمال لحجر ىلع ىرتفا ٠١ هئس ىضاملا ماعلا ىف ىنا كلذ ند |

 هللا ترفغتساف سيمخ موب ناكو ىنيعزا كلذىنذلا املف ةدسب دالب ىلا لقنو ههسب ىلزعب |

 ]| دايس ىلع لص مهللا ةغيصب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنا ىلع تيلصو ةرم فلل ةعجلا ةليل ىف |
 أ ةرم نيسخو ةئامالث هللا لوسر اب نكردا تلح تقاض دق دم اندسس ل1 ىلعو دمت |

 مسو هيلع هلا ىلصىنلاب تلغتساوةرم فلل اهب تيلصف ليلا رخآ ىفشيتتنا مث مونلا بلو
 ىلاعت هللا ءرصب يناَساب ناطلسلا رماب فارغلتلاب ربخلا ءاح ةممللا مويلا كلذ ءاسمذ

 هللا ىلص ىنلاب تاناغتسالا نسحا نمو © نيملاعلا بر هل دملاو ىرتفملا اذخو و

 ىو هع هللا ىغر ىرصملا ىركلا نسحلا ىلا نب دمج ىدبس ةديصق ملسو ةيلع :

 لسور وا نمجرلا لسرأ ام

 كلم وا هللا توكحلم ىف

 ءابع قطصملا هو الا

 ىل لصاوابن ةطساو

 ىشنخم ام ”لك نم ب هب ذلف
 هدلع احرلا لام لممتو

 يجرب ام لك ىفه دغو

 "تعنأ ةمأ نأ هردايو

 *بر ىلع ,قلخلا مركحأ ا
 رم مو بركحلا ىنسمدق
 ىرولا نيب كسصخ ىدلاف

 ىتشا ىذلا باعذإ لج
 ىفَقن ! ىربصو تقاض قامحد

 اف ىنم زيتا ىرت نلو

 لزاثوا دمّصت ةمحر نم

 لمعي وا , صتخم ام لكن م
 لسرلا ءلخم هل

 لئوملو مجترلا هناف

 لبس امئاد عفش وهف

 لّسملاو نّماملا هناف

 ليضعما مكحتسأو اه افلا

 لاي 4 ١ مهف ْنَم رخو

 لهذي هضعب ابركص تِجّرَ

 لزَن الملا اهنعةبنر
 لأاسأ ْنف تفقوت ناف
 لطفإ ىدلا ام ىردا تلو

 لأ الو ىوقأ ةدشل



 . ادن للا
 تطاص ام هَل ص 5

 لخدي ل :ل ريغ نيمو هنأ

 لاش ةمسن يناورلا رهز
 لدتملاو لقا هم باطو ىبملا 'رطع حاف امامكم
 لضخ اهذؤلمأ “ ةعحاس تدرغ ام بامحسالاو و لآلاو

 | لمألا نم رعحسالا ثلثلا ىف مقملف هصحاح هل تناك نم نا عيبم اجلا ضعب يق تأردقو
 | ىتشا ىذلا بعذاب لجم هلوق رركيو ةئاغتسالا هذه أر م ىلصي نا هللا ءاشام ىلصنو
 |! امتنا وب د نمواضباىركلا دخ ىديس لاق و« ىلاعت هللا نذاب هتجاح ىضقت اهناف ةرمنيعبس

 ريحا "فصلا هريغ ال وها نماي رارسسلا 1ع تر

 ريسحلا كاوس امو اريحتسم اريقح الل ذادع كردأ : رار دأ

 ريصتلا مه تناو ىربح تنأ راكنا قا ىر / 5 يف ٠ بر
 ريجتسأ هفاخأ ةمن كب ينو ماسنأ نأ هلا شاح
 ريصن كاوس ىل نس ىذالمو 2وسحو ىلا اي ءاوا أ
 روفغ بر تناو بونذ نم ىل مك بنذل ىدش نكت نا
 ريسأ لمذاهمَه ىف انا جرف جرفف ةدشف نأ

 ريا ريشبلا ىنطصملا هنأ ىسحو يلاي :كلسون دق

 روسو "بها تطساام ملسو لص براي هملعق

 ]| هلوق ابنم حسي تاناغتسا هلو هاوملا يبا ءدلوهمح رت ىف ةناحمرلا ىف جافحلا تايشلا لآق 0

 ابذعالا ليلااذهو ذابمظ ىف نحن ىلإ
 سيطالا درولااذيهو ىلحالا عرششملا اذيهو
 بجألا هلم اذهو نزالوم نآادهو
 برقالا هك اذهو ىلعالا هريس اذهو
 براملاو دوصقملاول ومأملاو لؤلااذهو
 فلطملاو ربا زخحار وقفا رو هلثأ بلح

 بتكحي هرسر مئارب  هنرضح حول ىف نمو
 يطت ىهتلا تامارَم  هنازعءام ىف سو
 بهدا اهزارط ماركحلا لسا ةباصي لامج
 برق دق ءالوم هل ٌثوعم ريخا الا
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 بح ال ليف هسن هرسبأ نيملا صو
 بنطإ ولو هتحدع صخش ني ال نمايو
 بهذا يل قاض ىناف تمظَت ةرتع ىنلقأ
 يبلسأ ال هلم ريس 0 ىنصصخو ىنصلخو
 ٍبهذأ هل ص الإو تهل ىديس اي ثغأ
 بمس الو شخن الف هاج ىف تنا ىل لقو
 باني ال .ارصنت نكف يفر عصن أذ ترصتتسا كب
 برها كل ىنَذ نمف ىل عفشأف ثمفشتسا كب

 لضافالا صعب لاقو ظ

 قئالخلا ُريخ هللا لوس رنأو هدححو هلل رمآلا تبأر الو

 قلاخ مركصال قولخم مركب 2 قيرك جيرفتوىرما ىفتلسوت
 | يندشنا ةلامعسو نيعيراو عب را ةلس ثداوح ىف هحمرات ىف ىدرولا نا مامالا لاقو

 أ مامالل نيتبلا نذهرادتاودلا فسوب نبدلا حالص ريمالا سلب رط ركسع مدقم بلحمإا
 رصلا ظفحل :أ- نامفنس امها لبق ىفاشلا

 رصلا هباخ ذإ هب ةاعتسأ امب مذعأ ٍبوقعس "ىترطظاماب

 ررسغلا اهي أب هذا ةفسوباريشن  ىرصب ىلع هاقلإ فسوب صش
 اهو لاماو لهالاو ندلاو سغنلا ظفحل ىلاعت هللا ءاش نا ناعفنس نيتِس تدعناف لاق

 رماه ع ءامع "سيلا تورأو ىمملا اهف تحسافك درو مأ

 ىرهامو ىنطاو ىترذ لعو ىداعمو ىئاعم ىلع

 اضيا ىدرولا نبا مالك نمو
 نايدالا ىلع ىلاعلا هسديو دمحخ ريشبلا ىداهلإ براي
 ناطيشلا ىلع يفرصن و ٍقحلل يدع أ وىلف . مالسالا لعبت

 ةمالعلا مامالا ة ةمح رب 7 ىف رشع ىداحلا نرقلا نامعا ىقرثالا ةصالخ ىف ىلا لاوو

 هنرحامت مومفلاو ديادشعلل سل ةرهوملا ىلع هحرش ىف لاق يناقللا مهاربا خمشلا

 | يندمصق كلذ ىف برج امو يئاقللا يا لاق يلسو هيلع هللا ىلص هب لسوتلا لثم نوشمملا ظ
 | تدرو ةراشاب اهتأشنا ىلا بومحلاب لسوتلاو يللا 'ةاحالمع بوركلا فثكب ةقلملا
 ضرالا قلاخ نذاب تفئكحناف تاململا ضعي لوز دسنع ينامحرلا رطاخلا ناسل ىلع
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 صو هربخ الا ريخالو هريغ هلا ال تامهملا فشاكو تاومسلاو

 لبسلا يب تفاض دق قلخلا مركاا

 هب ريجتسأ زيزع نم دج و
 هب ذولي نم يحب قاسلا ريمشي
 ميلا لحم لحم نإ جراما ثوغ
 هّنرصن لورملا سانا لماؤم

 تعضخ نم دوملا ةزعو ريقفلا زك

 مسا موب لامت ىماتملل نم
 تيمنا برحلا موي بئانكلا تيل

 هلارصلا لوم لا ماقم ىف حت رت نم

 ةؤجلم لا دبع ننادمج

 هراط نومنملا كيتى معافا
 تنشدكناو رصلا ءاح ريكحا نا
 .ةقداص هللا لوسر نم هم زعب

 تلزءدق نينوكل ”دمس ثغرأ ْثْحَأ

 امزبم رمعلا ىلوو ىبيش حالو
 هادحو دنع ائينم قعملل نكح
 "لجو بنذم يلا لوقلا ةلمِخل

 ادبا امئاد يلا كملع ىلص ْ

 لمحلا َّىع تبافو ىمظع قدمو
 لسرلا مفشتست هن محد ىوس
 لكب نكي م اماذا ءاللا م
 لجاولا اهمع اماذا فانا ل

 لجحا ء”رس واصي نيسح مركم
 للملا هيوم نمو كلولملا هل
 لضخ باس رس لماراللو
 لسالاو ْضيلا دلحتساو اهسيطتو
 للعلاو ءامتلا "فعكحت هء نمو

 لهآولا انمع امازا ىدانتا < 2

 لمش همن زيكو ءأامطعلا رح

 لحملاو قيضلا ىلوو م ومفلا انع
 لطلا مزاخلا اهطنع ةمهو

 لخالاو لخ ! باغوايازرلا اش
 لج هب ىولي ال بنذلا ركحسب
 لّمتلا تل نا هل اميفش نكحو
 ليملا ب تقاش نمل ثوغ ثناو
 لصأألاو ءاوحضلا تققاع ناام

 ليكملا بطلا ٌمالسلاو ىلملا لضفلا ىوذماركلا بحصلاو رغلاكلاو
 هللا همحر ىلحلا ىنالا ئطصم خيشلا لوق ةعيدبلا تاناغتسالا نمو

 ادملاو رعاشملا توع

 دق موقاي حاب
 كلاي ربك جراعم نع كلر

 كاهن انس لوقعلارهت
 كناض نم ىملع نباو تملع ام كيلع ىأا

 الا كبي ىف ٌيجحنم
 ذالاو راث آلاب ترهظن

 كنالغ ىف عيينم ىح
 كئالج ىف دأب لاه
 كئافخ نمكروهط مال ر
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 كلي نم ةمشالا سبق ”ةملل الا نوكلاام
 كناَش نم دمتم ف اف نوكلا ىفام مسيجو

 كئاطع نم حصمتسم ريسسقفأ هبف ام لك لب
 كلئامس وا كلض را بنج ىف ءرَو ملاوملا ىف ام

 كانغ ىلا راقتإلاب ثلا ملا اهتهجوو الا
 كلئالب ىلع ”بولقلا عمج 1 نا
 / كلابثآ ةوفص نينوكلا ةصالخأ دوجولا رون
 كئالب 2 نمر كب راو ثدغتسمل  ”ترلطن آلا

 كال أو كناحتم اى دبأ قماش نم هن تفاذق

 كئاش ىف عئابطلاو رصاسنلا ملظ نم هصمرو

 كلانث نع ادص ناكمالا مزاول هسلع تطسو

 كارو ىلا دومقلا هند ان داك وأ ىوعرا اذاف

 كئاضق نمكملع ىف ىرج اهف هب فلقلاف
 | دس نري دنع لضافالا نضل نوحملا كفل ق ىلويسلا ظفاحلا هس اماممو

 ظ ةئامعبسو نييسمحو ثالث ةنس ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظ
 ىلسو ىلطأو ىرانف ءامح تنج ٍلسرلا ديس اذه سف هلارمشإ

 ىد رف ىنملا لاز دق كارب كارشت
 ةىشاخ بالا ىفو دات

 مهلضفاو مه ذا لسرلا لمصأي

 ادب ماركلا ىدنا اي هللا ةريخااي
 ةرهاش رامخالاو هاسلا يحاصاب

 هتحاس نوفاعلا هصق اذا نماي
 ةللاث لك ىطعأو ىقأو ىنغأ
 هب تسغتسأ ءامح تنا نم اي

 ًارقتفم كافا) نمو ميركلا تنا
 ميلئاسل اموال مرق أم هللاو

 أه تسلب دق اود كملا وكشا

 لّدْلاَو حارفالاو وفصلا لهانم
 لقو هءانعا ىلع عومدلا ىرزاو

 لعتتمو فاح نم قلخلا مركب
 لجولا سئابلا دنع سأبلا تشم ا
 لجَر نم قلخلا ىف هلاث نمل ىبوط'
 لشولاك و فصلا ديب اقيض_نوكشي
 للم ءالع نم ”لكو اودوعي ىتح
 لجو نم هوكشأ ام لك ىف ف

 لّمألاو لؤسلا ليش, ديمسلا وهف
 لخلاو درلا َتاَمَّصَو نم كاشاح
 لَجدَع ىلع ابيض هللا ىلا مفعاف



 4و
 للعلاب بيش امىذدلا لالملانم ةمسوم ايند ىديسهمل هلاسأو
 للكلا نم زرحيىف ىادعا رش عرم ه تيبأ انوص ىدسيس ىلهلأساو
 ىلقم ةتارهس هل ثِسَأ امه هب نإ بلقلل ةحازول هلأسأو

 راركتلا ةر زك عم بركلا جيررفتل برجع وهو مهضعب لوق تاناغتسالا نسحا نمو ظ
 ولج كينم تذمأ امب تناو 2ىرولا ىف لاخلا يف "تقاض ىدملا ّىَن
 ردق منال نود يجرف ىلع هناف يبركص تبيرفت ىلاخ "لف
 ملسو هملع هللا ىلص هب اثشتسم لضافالا صعب لاذو

 ىلامتلا نمسملا لوسراي ىلاح حرشأ كلبلا الا سبل
 ىلاؤسي ارا هللاو تحر الا كباب وحن تهجوت ام
 ىل نم كباس ذلأ م اذاو
 قلق مدل داعم دق كب

 رلوسر نم ىنأ نم لك اذكو
 اققح دمتي ناك امنا
 بالا لك مع دقاهاحنا
 سي هللا لوسراب
 ىسح ىف © ةرطظس ىتلغاف

 لأملا يف وا لاخلا ىف قيض دنع
 لالخلا ىذ هير نم تاملك
 ىلاوخلا روصعلا نم وأ"

 لاسملاو هلالج اح كنم
 ىلاتمأ نع قضي نأ نع لج

 ىلامف ملظع نم تدل دق كب ظ
 لاوحالا راسو ىارم ق

 لايجلا تامساش نم ىلو بكسرلا كماام كيلع ىلصأو
 ارط هباحصلاو لالا ىلعو
 عاد هدم ام مالسلا ىذاهأ مث

 ىلاعملل ىرذلا فرشا اًوقر نم
 لاص الاو ودنلاب هفحكص

 بسلعلا حفن ىف امك راونالا علاطم هباتك ىف فيررعلا نبا ىملاعت هلفان قراملا لاّمو
 ىعد لدملا نم ىعد يبالط ىف ىلذاعأاب

 يناثا نود مزعلا

 هاا كايا
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 ىهد نبيع نع تبغاه ىهسج نبع نعتدغ نا
 نجح لك نم يشأ اساا انك كلالو

 نمو لضف ريخف الوسر تشب اف ظ

 ىنع حفص هاإاسع اعينش ىل نكح ل ظ
 نحيا رهظ لق هوس دع ىتنإف ظ

 بيطلا حقت اكىسلدنالا ناملا نب هللا دبع وب لاقو
 هلاح ءوس ىف ىرولا كله دم ئىتا الول
 هلالد مهرهظاو مهمركحاو ًاردق ىرولا ىلعا

 هلاسرلاو ةرامبلاو: وبلا هب ُهلالا مت

 هلالخلاو ةناكملا ةيبربلا نود هصقخاو

 هلاه ردبلا كاز لوح هب 2 احصلاو ةلاسرلا ُرِس
 هلادملا اوقنتعاف رافكلا نيعا يف ىمملا فذق ١

 لاذجلا راهظا دمب هب 1كلا بوث اوعرديو ٠ ظ
 هل ىبتملا ناب ملصت هلابلا ىلا خصآ ظ

 هلا ثحلمو هّمحدمو .'ةلمسو ت تينا اذاو

 هلاحال ةماسقلا مون 0نمآ كاي مطق اف
 اضيا نامحلا نبا لاقو

 مسنلاو لوطلا اذاب كدع محرا مدنلاو رشحلا موي قلخلا محرا

 ممالا ةريخ نم ىتجلا رهاطلا اندس راخخلا ةتلسوتا ىفإ
 : 0 ادرف لزب مل ادحاواي تمظع املا يناثس نم كبلا

 اب قاروالا ُك طخ امو سمش تعلط امثك ةالسصص كنم هلع

 1 رافكلا اذا محملا نم ءه ةاجتا وجرا ىذلا عيفشلا وهف

 اًضبا هي نايا نالاقو

 أ ىلا أ ولا ةزعسسلا ىذا ى و د نم يصفشل '

 عييظفلا ميظفملا دهشملاو رمثح.لا مون لسرلامتاشأب عفش
 ع لع لك ابا ماطخلا يف ُق نقاش دق هسفنل موانفل
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 عومدلاب تقّرورغأو ءاتلقم تضافنذلا ركصازت اماذاف
 نم هنأ هءاححر سخن ال

 عواطلاد نع ءاكح ٌدّءاضا ام ادوعو أدب ةالصلا كلعو

 ماشلاب ءاشنالا نواود بحاص ىلحلا دوم بابشلا لاقو

 دع نمايو ىترغلا هقْمأي
 تزجتاناىتلا ياوكلا فشاكا

 ىرت الف قا فلغللا بحاصاي ىف ا ب. ْ

 حضخلاو سل 8 ىلدبو

 عج رباه هي هيلاف اهؤارش
 عصي اهف ريخاو ءرادقأ

 عفدي تسبل اوس ىلا بوُنسلا عضفادو مظعلا بركلا جراف ١
 يندجملاب فدش يف ين دعاي

 مقاو وهام لوه نم ىدقنم اب ]

 عرضا ال هريغ ىف يندحو ىف
 مقوتاال هاد لضف ريفلف

 عمطأو فاخأ ايف ىباكشرو قيغر مضوم تناف لاوس يلام

 عقنس و رضب قولخم ناوك آلا يف سيلو ءلاوس وجرا وا فاخأ |
 ند نم نوكلا ى نم لك وىنغلا ثنا

 ىنغاف مركح اي لاريغ ملام
 ىنسم رسضل هداا نما

 يجترأ يخل هيدا نما
 هنا آلا تابال ىذلا تنا

 هلظفح الا نصح اليئذلا تنا

 ءريغ ىل ”رصانال ىذلا تنا
 ىرولا مطق ناو هفراوع نما

 ىسن ْؤم ذا ىتشحو يأ ىسن ماي
 بحاص نم ىل سيل ذا ىحاصاي
 ىجذلا قسغ يفك وعد ىد,ىذه

 هلام رحم ةوعد كوعردا

 هبسحو ؛لاوس نم لئاسولا عطق

 هلام ذا ارقعم نيملا عضو

 مفر. كلضف وحب ريقف قلخ
 عورأ الو وجراالف ىنقو

 عجرب وتوكشام فشكيفاع زج

 مطقأو لولا نو 8 اعمط

 عرط ةحبسفلا لما تقاضن ا

 عضمضتم ىوقلا نوه ومهأ وسو
 اوممجمو ىل ءادعالا عمج) نا

 عطقنالا مهفورعم مهمز ىف
 عقلب رفق ضرألا هجوو ءان
 عرس مورأ وا عسل + وعدأإ

 محه كلاب نم الا قلخلاو
 علطت ناسمزلا ىدم كلا الا ظ

 عفت لاوس نم ذا اهم ةلص

 مقرب سأر نايصلا اج نم
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 ىذلاىداهلا قطصل !امفشتسم

 تدغت وعم لجاوىر ولاربخ
 ىلا همحرارسو هللا لظ

 ههاج الا نيصاعلل سبل نم
 نم سبل ذا ىجترملا عيفشلاو هن
 و ءاوللاو ةلمسولا هلو
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 / « اهريغو ةيوبلا راكد الاوةيئأ رقلا تاي الاو ةمحلالا ءامسالا صاوخف ةداعسلاةمتاخ جا
 ا مس 3 - . -

 هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا دباوف نم لمتشا دسق باتكلا اذه نم رشاعلا بالا ناكام. |

 نا كلذ ةيسانمب تدرا: لعا ايفهلبق باتك هممجم مل ىذلا ٍببطلا ريثكلا ىلع ملسو هيلع ||

 اهريغو ةيوبلا راكذالاو ةملالا ءايسالاو ةينارقلا تايآآلا ٍدئاوفو صا وخم كلذ حلا[



 . ةنئق قل
 ام كاز نم ةمئاخلا هذه ىف تعمل نيملا:نددلا اذه ةمئاو نيفراعلا ءاملعلا داوغ نم ]]

 هلا ءاهسا تناكاملو باتكلا اذهل ةداعسلا ةمتاخ نوكيو ٍبالالا ىلوا نومع هير
 اب قلعت امالوا ركذا نا تيأر ماوعلاو مفانملا ةلملج رياوفلاو صاوخلا ةريثك ىنسحلا |
 رياوفلا كلَس اهعبلا مث ةعفانلا اهص|وخ ركذاو ءامسالاب قلختلا ناسو عملا حرش نم[
 رافسا ةدسع نع هدحو ليلا رفسلا اذه ىنغيوراونالا مارتتو عفنلا رثكل اهب دوعوملا |
 دقف قلختلا نم هركذ ملام ىوس ىلازغلا مامالا حرش نم قلختلاو ىنعملا تلفن دقو |

 | قورز دمحا خيشلا هللب فراملا حرمش نم صاوحلا تلّمثو ليلق وهو هريغ نم هتذخا |
 ١ هنئس ىف ىذمرتلا ىسع يلا مامآلا هياور ىلع مو قسما هللا ءامسا هذهو ٠ قفؤملا هللاو ظ

 | هللا لص هللا لوسر لاق هع هللا يضر لاق ايلع اوحرمش ىتلا ةريره ىلا
 ىذلا هللا وه ةنملا لخد اهاصحا نم اهما نيمستو ةعسن لجو زع هلل نا ملسو هسيلع |

 ريكتملا رابللا زيزملا نمسهملا نم وملا مالسلا سودقلا كلملا محرلا نمحرلا وه الاهل ١ ال ظ
 ضفاخلا طساللا ضباقلا ميلعلا حافلا قازهلا باهولا راهقلا رافنلا روصملا ؛ئىرالا قلاخلا ظ

 | روكتلار وفنلا ملظملا محلا ريبخلا فيطللا لدعلا كمللا ريصبلا عّيمسلا لما زعملا مفأرلا
 دورولا مكسحلا عساولا بمحل بق رلا مركلا ليلا بيسللا تنقال ظمفحلا ريبكلا ىلا 1
 حلا دسملا هئدبلا ىصخلا درجلا ىلولا نيتملا ىوقلا ليكولا قا ديبشلا ثعايلا دبجلا 1
 وك و لالخلا وذكلملا كلام فّورلاوفعلا مقتتملاباوتلا ربلا ىلاعتملا ىلاولا نطانلا رهاظلا ظ ظ رخآلال والا رخؤملامدقملار دتقملا رداقلا دمصلا دحاولا دجاملا دجاولاءومقلا يلا تسمملا |
 أ دمشرلا ثراولا قابلا عييدبلا ىداحلا روتلا عفانلا راضلا عئاملا ىننملا ىنغلا عماْلا طسمملا |

 ]| توعنت ومعنا ةهلالا تافصل عماجلا قا دوجوملل مسا وه(ىنعملا هب هللا » روبصلا |
 اهئاو هتاذب دوجولل قحتسم ريغ هاوس دوجوم لكن اف ىتمقحلا دوجولاب درفتملا ةيبوبرلا

 دوجوم لكو دوجوم هملت ىتلا ةهملا نمو كلاه هناذ ثح نم وهف هْم دوجولا دافتسا 1

 ف دام لكو مالعالا ىرجىمملا اذه ىلع ةلالدلا ىف قراح هنا هنشالاو ةهجو الا كلاه |

 ىلع لاو هنال نيعسلاو ةعسنلا ءامسألا مظعا وهو فلكتو فسصت هطرصتو هقاقتشا |

 هقلطي ال ذا ءامسالا صخا هنالو هن اهنم شيال ىتح اهلك ةيهلالا د تافصل ةعماخلا تاذلا []
 فالخم ىنعملا اذهب دصلا فص نا روصتس الو ازاجنالو ةقمقح ةقيقح ال ىلاعت ءريغ ىلع دحا

 محرلاو مبلعلاو رداقلاك هريغ هب ىمسب و يناعملا داحآ لع اهداحآ لدي ثيح هامسالا راس ْ

 هنأ د  ىنعا هلاتلا مسالا اذع نم دملا ظح نوكي نا ىنبم ( قطا“ دملا فص و ظ

 نيرادلا ةداعس 2 دو
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 ؤ وجات, الو ءاوس ىلا تفنلي الو هريغ ىربال لافت هّللاب ةمهلاو بلقلا قرغتسم نوكي

لا دوجوملا هنا مسالا اذه نم مهف دقو كلذك نوكت ال فك هايا الا قاخمالو
 | ىقح

 | ءاور امل الطابو اكلاه هسفن ىربف هن الا لطابو كلاهو ٍناف هاوس ام لكو ىنحلا

 ظ لك الا ديب لوق برعلا هنلاق تب قدصا لاق ثدح ملسو هلع هللا للص فا لوسر

 ١ ىف ةدومحملا دصاقملا ريسنو نيقملا ةدايز هتمصاخ (صاوخلا ) لطاب هللا الخام ءىت

ب ةرم فلاموب لك همواد نم اولاق دق لاعفالاو تافصلاو تاوذلا
 وه اي هللا اب هفص

 لاق هلااعف لك ىف ُدوُمْحَلاَأ فاي ةيسيردالا نيعبرالا ىفو «نيقبلا لاك فا هقزر

م ارس ايلاخ باي ةفاظنو ةراهط ىلع ءالصلا لبق ةعجحلا موب ءالن نم ىدروربسلا
 ] ةرم قيا

 ظ هلجا رضحم ملام اربءابطالا زيتا دق ضيرم ءالت ناو ناكام ناك ناو هنولطم هل ريس

 | اموحرم ىعدتست ةمحرلاو ةمحرلا نم ناقتتشم نامسا امه (ىنمملا 4 محّرلا ٠ نجح رااؤ
يانع محل هنداراو نيجاتحلا ىلع ريخلا هضافا ةماتلا ةمحرلا امئاو جاتحم وهو الا موحر هالو

 ظ ه

 ظ ةصاعو ةمان ىلاعت هللا ةمحرو قتحتتسملا ريو قحتتسملا لوا ىتلا ىه ةماعلا ةمحرلاو مب

 قلطي دق محرلاو ىلاعت هيلا ريغ هه ىمسب ال كلذلو محرلا نم صخا نمحرلا « ةدئاق

 نم اقتثم ناك ناو للا ىرجم ىراجلا مسالا نم بيرق هجولا اذه نم وهف هربغ ىلع
 | ىا ىهف نمح رلأ اوغْذأ وآ هش أ اوعذآ لق لاقف امه هللا عج كلذلو امطق ةمحرلا

 ظ هلورخالا.ةداعسلاب قلعس ام ضو داعلا تارودقم نم دعبا نم رلا نم هم وهفملا ةمحرلا

 | اسان ةداعسلا باساو نامالا ىلا ةبادحلابو الوا داجت الاب داعلا لع ىف وطعلا وه نمح راف

 داسلا ظح ( قلختلا ) امبار مركلا ههجو ىلا رظنلاب ماعنالاو الام ةرخ آلا: ىف داعسالاو

 ىلاعت هللا ىلا ةلفغلا قيرط نع مهف رصف نيلفاغلا هللا دابع محر نا نمحرلا مسا نم

 1| نيعب ال همحرلا نيعب ةاصعلا ىلا رظنم نإو فنعلا نود فطللا قيرطب حصتلاو ظعولاب

 1| لرد الو هتقاط رده اهدس الا جاتمل هقاف عدب ال نا ممحرلا مسا نم هظحو ءاردزالا

 ظ هقح ىف ىهسلا وا ههاح وا هلام اما هرقف عفرو هدهعتب موو الا داب و هراوج ىف ارقف

ل ءامدلاب هنعبف كلذ عسمح نع زجت ناف هزيم ىلا ةعافشلاب
 (ساونخلا)ه. نزحلا راهظاو ه

 ةئام ركذيو هلماحو هركاذ نع وركملا فذح ءاًضم قو ىلع هتصاخ نمحرلا ٠

 | هىلاعت هللا نذاب بلقلا نمنايسنلاو ةلفغلاجرخف'رطاخ عجو ةولخ ىف ةالصلا دعب رم

 نارفعز تكي ىدروربسلا لاو هَحاَرَو ءىش لك خرا ةمسسلا ردالا نيس رالا ىفو

 | ءامحلا هض رهظيو لدن هعاط ناف ةقض ةسرش هقالخا نمل ثدب ىف نفديو كلسمو
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 نيقواخمل ةمحرلاو باقل قر هتيساخ محرلاو ٠ عا ذتاوةثكسلاو فلو ةحرلو

 5و نما ريوس عرض "ل محي ةيسيردالا نيعبرالا فو © هلمح وامل
 نمو ة كولا اهرمت ىف رهظ ةرجتت لصا ىف بصو ءام ىف لحو بتكاذا ىدرو رهسلالاق
 هناف هماو بولطملاو بلا طلا مس | همم تك نا كيذكو هيناكل قاتشا كلذ نم برش

 سكملاف الاو كلذ هف زوهع اهجو ناكا هعم تانتا هنككب الام قوشلا نم هكزديو مي
 جاحمو دوج وم لكن ع هنافصو هناذ ىف ىنغتسي ىذلا وه (ىنمملا ) © كلملا ل ملعا هللاو

 هباذ ىف كوامم هل وهف ها هأوس ع ءىث لكو هباضو هدوجوو ةتافصو هناذ ىف دوجوم لك هيلا ْ

 نأ روصس ال دسلا ( قلختلا) قلطملا كلملا وه اذهف ءىث لك نع نفتسم وهو هنافصو

 ضب هع ىنغتسي الو ءايشالا ضعب نع ىنغتسي نا روصن امل نككو اقلطم اكذلم نوكي
 ناو هاياعرو هدونج ابف هعطب ثمحم هتكلمت كلممف كلملا نم توي هل ناك ءايشالا
 ءاديو ءانيعو هلاسل هتيعرو ءاوهوهبضغيو تورش ءدونجو هبلاقو هلق ه ةصاخلا هتكام

 | 4ذ اهوحتو ةرمالاو ىنغلا لوصحو سلقلا ءافص هتيصاخ ( صاوحلا) هءاضعا راسو
 ٠ رحفلا دعب هأرق نموهردك ل ازو هلق افص ةرم ةئام مون لك لاوزلا تقو هيلع بطاو ْ

 نم هل حس اع وا باوباب وا بابسإب اما هلضف نم هللا هانغا ةرم نيرشعو ىدحاو هنام

 كلم لالخ لك نألا فصت القا مان اك ةمسيروالا نيعبرالا ىو © هلق
 ١ ةمالسو نطاب ءافص لعاموب رمشع ىلا ةرم نيرمشعو اسمح موي لكمأرق نم و ء رعد
 ل نيمسنو اعست مون لكما رق نمو هرمأ حلص و بصانلا ىف ىقرنو لامجالا هتنا هل وكشلا نم
 نم فصو لكن ع هما وه( ىنملا ) سو دلالي ملعاهتلاو ةفرعهي املع قزر ةرم
 مه رصب و مهعمس و مهردقو مهملع لثم الك قلخلا رثكا هنظب ىذلا لامكلا فاصوا |!

 || لب ميصقن تافص نع هزنم وه ام محلا فاصوا نع هزم ىلاعت هللاو مهدارإاو مهمالكو
 ْ سدق ( قلختلا ) اهلئاعو اهبيدب امو ابنع سدقم وهف قلخلل روصتت ةفص لك
 | تاسوسحلاو تالاختملا نع ههزف هسملع اما هملعو هيدارا هزني نأ يث دملا

 1 قاوطنو هرظن ددرت نوكي لب تاكاردالا نم مابلا همف كراشيام لكو تاموهوكاو
 1 ةيرمشنللا ظوظنللا لوح رودن نااههزتف هتدارا اماو ةممل آلا ةيلزالا رومالا لوح هملعإا

 1 ىلاصت ّفاالا ديربال لب بلاقلاو سلا ةطساوب الا تاذللا نم هيلا لصيرال امو
  ةكيالملا بر سودق وبس بتكي نا هتصاخ (ضاوحلا) همقاألا ان ةقسالذ |



.»4 
 تاق ه الا نم ملسيو ةداعلا يف هل هللا حن هلكأ ىف ةصخلا ةالص رثا ٌيخ ىلع حورلاو |

 ظ سوقي هيسيردالا نيميرالا ينو © ملعا هللاو هيلع عقوام ددعركحذ دعب كلذو |

 ه مأرق نم ىدرور بسلا لاق ةهقلخ 'نمإ ةلد امي ءىتتالف ةمأ لك نم ”رعاللا |

ناا ةوسق هل ترهظو ديرب ام هلمش عمجنا اموب نيعبرا ة ةواخخ ىف ةرمب فللا موب لك ظ
 ١ ه

 نم هنافص و بسعلا نم نم هناذ تملس ىذلا وه ( ىنعملا) © ْمالَّسل ا ف ملعا هللاو ملاعلا ىف ١

حلاو دقحلاو شفلا نم ملس دبع لك (قلخحتلا) رمشلا نم هلاعفاو صقنا ا
 0 رشلا ةداراو دس

 ] ىدلا وهف هنافص ساكمنالاو ساكّتنالا رم تملسو هحر :اوجتاروظحلاو مان آلا نمو هلق ج

 «ى رق اذا هنا ىتح مال آلاو بئاصملا فرصل هتصاخ ( صاوخلا ) ميلس بلقم هلا يق

 مدع فقم وأ هلجإ رضحم ملام هللا لفت 'ىدب ةرم نيرشعو ىدحا و هئام ضرر م ىلع ظ

 هطلاخت ملَو هضْري مل رَهاوَج لك نَعأ ايقناي ٠ ءاضع ةيسيردالا نيعبرالا ىفو |

 هتعرو هللا لضم هنم صلخت ياللا نم هريغو ملظلاب ىلسا نم هنم كا اذا ُهَلاَيْفَآ :

 ٠ قرا" هسسو بابسا ةدافاب نامالاو نمالا هيلا ىزعي يذلا وه ( ىنملا) ب نوما ف ظ

 نم !دافتسم نوكيو الا نأماو نما روصتس آل ىدلا وه قلطملا ع نص ؤملاو فواحملا

 ؤ هلك قلحلا نمأب نا فصولا اذه نم دملا ظح (قلفعتلا) ىلات لا وهو هتيم

ءاسيدو هنبد ىف هسفن نع كالسملا عفد يف هب داضتعالا فئاخ لك وجرب لي هيناج
 

 مومعلاف ناعالا ةوقو قيدصتلاو قدصلالوصحو نيالا دوجو هنيصاخ (صاوحلا)

 دادزبوهلامو هسفن ىلع نمأي هناف ةرم نينالثو انس فئاخلا ءركاذي نإ كلذ نمو ءركاذل

 4 نها 1 9 ليبسلا يدب وهو قحلا لو هللاو فمضلاو ةوقلا بسحم كاذ ىف

مهاج و مهقازراو لاسم هقلخ ىلع مالا هنا ىلع هللا قح ىف هانعم ( ىنعلا )
 ناو 

 نميهملا همسأ ةثالثلا يناعملا هذ هنيب عماجلاف هظفحو هنالمتساو «عالم اب'ميلع همايق

ذلو ىلاعت هللالا لامكلاو ىالطالا ىلع كلذ مشجع نلو
 ىلامت هلبا ءاهسا نم هن ليق كل

رارسأو هراوغا ىلع فرشا ىتح هلق بقار دبع لك( قلختلا ) ةمدقلا يتكلا يف
 ظ ه

 ىضنتم ىلع ماودلا ىلع هظفحم ماقو هفاصواو هلاوحا لكم دقت ىلع كلذ مم ىلونساو

 فرش ىلع لوصملا هتصاخ (صاوجلا ) هبلق ىلا ةفاشالاب نميهم وهف هموقت أ

 | عجو ةولخرف ةالصلاو لسفلا دعب ةرم لام أره اهواعو ةمهلا ةعفرب هتزعو نطابل آ ْ

 نمي رآلا يثد © لمأتا دنع بولا مالع ةيونملا هتبسن نمو عا | هقاورني بال ريطاخ

 ىدروربسلا لثق دوي الو هملع نم ءىَس انو الق بويل مالعإت ةيسيردالا |



 «ي ع

 راحل وه( ىنلا) «نِزعلا» مالعا هللاو هنايسف بهّرو هظفح ىوق هيلع مواد نم

 هده عمتجم ملامو هللا لوصولا يصصل و هنلا ةجلللا دتشنو هلم دوجو لق ىذلا

 |١ ( قلتتلا ) ىلاعت هللا الا لامكل لع كلذ سلو ٌريزعلا مسأ هيلع قلطي مل ةثالثلا يناعملا
 ةداعسلاو ةبورخالا ةاخلا ىهو مهروما هايف هللا دايع هبلا جاتحم نم دابعلا نم زيزعلا

 دوجو ةيصاخ ( صاوتخلا) هيلا لوصولا بمصيو ةلاحم ال هدوجو لقب امم كلذو ةيدمالا |'

 ]| ةرم نيعبرا موي لك ىفاموب نيمبرا ءركذ نيف ىنمم وا ةقيشحو ا ةروص زملاو ىئتغلا |
 نيزعاي ةييردالا نييب زالا ىفو «ه هقلخ نم دحال هج وح ملف ءزعاو ىلات هللا هناعا ظ

 ظ تايلاونمماياةعبسءأرق نميتدوربسلا اق هلواَعي ءىث الف م رثآلع 'بلاثلأ مناقتآ

ديل ريدي ؤت رم نيعبسر كسلا جو ىف» ركذ ناو همصخ كلحا# :رماقلا موي لك ْ
 مهنا ه

 | هف دقن . الودحاو لك ىف رامجالا ىلع هنندشمم ل دقن , ىدلا وه (ىنمملا ١ك زامملا 0 نومزبب

 نع مظنرا نم داصلا نمرابملا ( قلخعتلا ) ىلاعت هلا وه قلطملا رامجلاف دحا هتثيشنم |
 ظ ىلع هب روصو هلي قلخلا ربجم ثمحم هتسر ولعب درطو عابتتسالا ةجرد لابو عابسالا

 ممتسيو راس الو دمفتسي الو رثؤيو قلخلا دمفمف هنريسو هتمس ىف هتعباتم و هن ءادتقالا

 أ ركب ةماقالاو رفسلا ىف نيدتعلاو نيراملا مل نم ظفحلا هتيصاخ (ساوحلا) عبسالو ظ

 « كحل 0 ملعاهللا و ٌةرمنءرسثع وىدحاءاسمو احاص رثملاتاعسملاة:ءارق دمب

 الا ءايربكلاو هملنمعلا ىر الو هناز ىلا ةفاضالاب ًاريقح لكلا ىرب ىذلا وه ( ىنعملا)

 لامكلاو قالطالا ىلع كِلَذ روصتم الو هدمع ىلا كلملا رظن ريغ ىلا رظّمف هسفنل ظ

 | نا فراعلا دهز ىممو قراعلا دغازلا وه داصلا نم ربكتملا ( قلختلا) ىلاصت لالا

 | |رضحتتسم نوكنف ىلاعت قا ىوس ءىنث لك ىلع ريكس و قحلا نع مرس لفشي امع هب
 ١ ةلاللا هتساخ (صاوخلا ) ةضواعمو ةلماعم فراعلا ريغ دهزو اعممح ةرخآآلاو ايندلل

 اهعامج لبقو اهيلع هلوخد دنعهتجوزبب هلوخدةليل ه ركذ نم ناىتحةكرلاو ربخلا روهظو
 ١ رشا ليلجات ةسيردالا نيعب رالا ىقو © ملعأ ّللاو اركذاخلاص ادلو ابنم ىقزو ارسثع ظ

 | هردق لجةرتفالب همواد نم يدرو رهسلا لاق م دْغَوو دس و٠ م لذمل أ ا - وه شلك لع ظ

 : هر اوما ىلا ."وا افلا 9 لاحم الوجوب هتضرامم ىلع دحا رد الو هرما زعبو ظ

 | نين الو عارتخالاو قلحلا ىلا عجري لكما ناو ةقدارتم ءامسالا ءذهنا نب دق (ىنما)
 | ىلاو الوا ربدقتلا ىلا رقتفيف دوج ولا ىلا مدسملا نم جرخم ام لكلب كلذكن وكي نا

 ظ نيح نم قلاخىلامن هللاو اثلاب داجالا ديب روصتا لاو اب سان .ريذقتلا قف و ىلع داجحألا



4:2 
 تاعرتخلا روص يترم هنا ثنح نم روصمو دجوم عرتخم هنا ثمح نم ءئرابو ردش هنا
 نسحا ءابشالا روص تر هنآ ثبح نم ىلاصت هل وهف روصملا مسا اما بس رت نسحا

 نماالا هتققح ملعب الو لعفلا فاسو ا نم اذهو ريوصت نسحا اهروصو بسر
 ا مح كح ىف هادا ناف ليمفتل لع مثلا لع لالا ةدوص ملعب
 يكاوكلاو تاومسلاهؤازجاو هؤاضعا امأاو هنم بولطم ضرغت ىلع ةتوافتم ءاضعا نم
  كلزرغ ولامكحي درت هؤازجا تدبر دق واهريغو ءاوملاو ءاملا نمامبس امو نوضرالاو

 يفتح رغص ناو لاعلا ءازجا نم ءزج لك يف دوجوم ريوصتلاو ماسلظنلا لاعبل بسلا
 . ناويح لكلا ةروص لك ىف لؤقلا اذكهو امهءاضعا نم وضع لكيف لب ةرذلاو ةلمنلا
 نم ءىث اهلاو اهحرش عسي ال ثيحم تابنو ناويح لك نم ءزج لكل لب تابنو
 دوجولا ةروص هسفن يف لاصحم ناروصملا مسالا اذه نم دبملا ظح (قلختا)بتكأ
 ىلا لكلا نم لزني من اهلا رظنس هناك هلك ماعلا ةببب طبحم ىتح هسيترتو هتثيح ىلع هلك |

 علعف ةينامسملا هؤاضعاو هندب ثمح نم ناسنالا ةروص ىلع فرمشيف لمصافتا |

  هيولمملا اقص ىلع قريشي مثايش رو اهقلخ ىف ةمكحلاو ابيكرتو اهددعو اهعاونا
 :تانامللاو تاناومخلا ةروص فرمي كلذكو هناداراو هناك اردا اهم ىتلا ةفيرمشلا هيناعمو |

 كلذ. لكو هلق يف ميما ةروص شقن لصحم ىتح همسو ىنام ردقب انطابو !رهاظ
 هنقو ةيلاحورلا بكرت ىلا ةفاضالاب ةرصتخم ىهو ةيلاهسجلا هتروص ةفرعم ىلا عجر |
 ىف فرلظتلا نم مهم دحاو لك ىلا لكو امو مهتارم ةفرعمو ةكمالملا ةفرعم لخدن
 ىف فرصتلا مثداشرالاو ةدادجلاب ةيرثدلا بولَلا يق فردا مث يكاوكلاو تاومسلا

 مسالا اذه نم هلا ظح اذهف تاحاملا ةنلظم ىلا !مل ةيداحلا تاماحلالاب تاناومحلا

 ؤ روصلا كلت ناف زاحملا لمس ىلع ناك ناو روصملا مسا ىنمع ملا دبعلا ديفتمب كادبو

 هىرابلا قلاخلا اماو ٠ هعارتخاو ىللاعت هللا قلم قسقحتلا ىلع هف ثدحم امنا ةيململا

 قلخلا نا ههجوو دسب زاحلا نم عوضب الا مسألا اذه ىفاضيا دسلل لخدم الف 1

 ؤ املعو ةردق دسلل ىل امن هللا قلخ دقو ملعلا بجو ةردقلا لامعتسا ىلا عجرداجمالاو 8

 نوكمف تادهاجلاو تاداعلاو تايساسلاو تاعاتصلاكهتارودقم لمبصحت ىلا لبس هلو
  ىذلا هنا البق حترطشلا عضاول لاق ذا لق نم دوجو هل نكي ملا ل عرتخلاك هيف دسلا [
 ازاجم عضاولا ىلع مسالا قالطا زوجم ىتح تادهاجلاو تاضايرلا ىف كلذكو هعضو ]|
 ىملا قح ىف نوكي ام اهنمو رثكألا وهو ازاجم دملا ىلا هلقن نوكي ام ىلاعت هللا ءامسا نمو .



 مو

 مسالا ىف ةكراشملا ظحالت نا ىتبس الو روكشلاو روبصلاكازاجم هللا قح ىفو ةسققح ْ
 فوج ىف ركذب نا هَّتصاخ قلاخلا (صاوخلا) مظعلا توافتلا اذه نع لهذتو |
 "عم قلاخخ اب ةيسيردالا نيعي رالا قو ههجوو هركاذ بلق رونتن اهقوف اف ةعاس ليلا ظ

 عوجرل ركذب ىدرو رهسلالق'مهداََم هل !لُكَو ضرآلا ىف نمو ,تاّومسلا كا
 مانأ هس رك ذب نا هتيصاخ ءىرال "أ و ةرم ىالا ةسمخ ةسفلا دسعبلا بن اغلاو عئاضلا

 ربقلا ىف هيلع بارثلا ىدصن نم ىتح تاف آلا نم ةمالسلل ةرم ةئام موي لك تايلاوتم 1

 لاق ميغ نم الخ ي لاّثم اله وقتل رأت ا ةمسيردالا نيميرالا و برع هللاو |

 ظ نم حول ىف بتك اذاو تافآ آلا نم ةمالسلاو زعلاو ىنغلا باوبا ه هركذي حتت ىدروربسلا |

 روصملا و ٠ ةيعصلا ضارمالا باحصا كلذكو هعنن نونجلا ىلع قلعو تفز ىا ريق
 لك ىف هنرك د اذا رقاعلا نا ىتحاهوحمتو راهلا روهظو ةسجعلا عئاتصلا ىلع ةناعالل هتيصاخ |

 | اهمقع لاز مايا هعيس راطفالا لبقو بوزفلادعب موص ىلع ةرم نيرششعو ىدحا مون 8
 رتسو ليما رهظا ىذلا وه ( ىنملا لج ٌداّمَعْلا له ىلاعت هللا نذإب اهمحر ىف دلولا روصتوأل
 اهحصتسن ىتلا هندي طاقم لعج نا دسعلا ىلع هريس لواو اهريغو بوبدلا نم حمتقلا

 أ ءرهاظو دبعلا نطاي نيب قرفلا نم مكف هرهاظ لامجم ةاطغم هنطاب ىف ةروتسم نيعالا ]
 | هراسو هرتس ىذلا امو هرهظا ىذلا ام رظناف لاماو حبقلا ىفو ةراذقلاو ةفاظنلا ىف 1
 أل ىلع دحا ملطب ال ىتح هبلق رتسةحسقلا هتداراو ةمومذملا هرطاوخرقتسم لمج نا يناتثا |

 أ هلع ىوطنس امو بس واسو ىذاجم فلاب رع ام قلل فخ ولو هيف رس رس

 أ رظناف هوكلهاو هحور ىف اوعس لب هوتقمل سانلاب نظلا هوسو ةنامخلاو شفلا نم ظ
 قالا الم ىلع ام حاضتفالا قحتسي ناحل واذ وفم تلا ل ثسو هيتس فاح ظ

 لاق دققف همم رتسي نا بحب ام هريغ نم رتسي نا مسالا اذه نم دما ظح ( قلختلاو
 همامقلا موب هنروغ هللا رتس هنار وع نم ؤم ىلع رثس نم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىذا

 (صا وبلا ) فنصولا اذه نع لزعم ةءاسالا ىلع ءىفاكملاو سسجتملاو باتغملاو ا

 أ راثا هل ترهظ ٌةرم ةلام ةعللا ةالص رثا هركذ نق ةرفغملا دوجو هتصاخ رافغلا
 مهرهقش هنادسعا نم ةرابحلا روهظ مصَم ىذلا وه ( ىنعملا) © ”راهفلا ةرمغملا

 هتضقق ىف زجاع هناردق وم رهق تحن رخحسم وهواالا دوجوم ال ىذلا لب لالذالاو ةناهالاب
 هسدلج نعي ىلا هش ناسنالا ودع ىدعاو هءادعا ره نم دامعلا نم راهقلا ( قلختلا ) ظ

 هسف» تاوبش رهق امهمواهل عبات هنآآل هتوادعر ذح دق ىذلا ناطيشلا نم هل ىدعا ىو



 4و
 دن هلق نموملام لا ىوسام ةمظعو ايندلا يح باهذا هتيصاخ(صاوخلا) ناطسشلا رهق دقف 8

 أ ىلع رهقلا راثآ هل ترهظو كلذ هل ناكمركذ نم ثكأ نف تاقلعتلا نع سفنا فعضو
 ِ راجلي ةغمصلا هذبم ملاظلا كالهال لمللا فوجو سمشلا عواط دنع ركذو هرهش هودع

 ا ىفو © ىلع ادسعو ىنملظ نم ىتح ذخ لوقت م ةرم ةلام ديدشلا شطبلا اذا راهق

 ]| هماقتن أ قاطي آل ىزإأ َتْنأ مدل سلتا ادام هاا ةسيردالا نيصبرالا
 ١ ةبلعو ءادعالا رهفل هسقو ىف برملا بوث ىلعو دوقعما لحل ىنيص ماب ىلع بتكي ]

 ضاوعالا نع ةملاخلا ةييطعلا | م ةببملا (ىنلا) باَعَولا ف 2 هللاو موصخلا

 | دوجلا روصتس ناو اباهوو اداوج ابحاص ىمسب ةفصلا هذ اباطملا تز اذاف ضارغالاو
 0 هناف ةنحلاو دوحلا دعلا نم روصم ال ( قلختلا) ) ىلامت هللا نم آلا هقمقح ءاطعلاو ةلآو ظ

 | ىذلا نكلو هسفن ضرغل همادقا نوكمف هملع مدقن مل كرتلا نم هب ىلوا لمفلا نكي ملام
 دذحلل وا ةنخلا معن ىلا لوصولل ال ىلاعت هللا هجول حورلا ىتح كلب ام عج لذ
 ياهو ىمسي ناب ريدج وهف ةيرمسشبلا ظولغملا نم لجا وا لجاع ظل وا راثلا باذاع نم

 / هل هللا رسسي ريخالا ىحضلا ةالص دعب هدوحس ىف هملع مواد نم نا (صاوخلا) اداوجو
 | هنأ ىلشلا نع لقئام لوالل لري امو بويغلا مالع دنع لوبقلاو بولقلا يف ةيمهلاو ىنغلا

 ظ ىلامن هللا ءامسا نم هناسل ىلع ى رج ىدلا مسالا نع يننلا ىلع ىلإ باعت شعب لأس

 ]! ىل بع مهللا دلال وش نا هتباجتسا تب رج امت وهلام رثك أ ذهلف ىلبشلا لاقق باهولا لاقف
 ]| اننَر هبا ةءارق : ناعالا لفل برج امو تارم تس كريم دحا مكسم الام كتجحر نم

 ]| عبس احول ثنا كلل هر كد نم انل ِبَعَو انس دع ذا دعب انتولق عرتالا|
 | اهلصواو ةقزترملاو قازرالا قا ىذلا وه (ىنمملا© قازرلا و ةالص لكب تع تارم |

 / هاولظلل ةمعطالاو تاوقالا وهو رهاظ ناقزر قزرلاو عتملا باسا مهل قلخو ميلا
 | فرشا ادهو رارسألاو بولقلل كلذو تافشاكملاو ىراعملاوهو نطابو نادبالا ضو ل

 فصولا اذه نم دبا ظح ةياف ( قلختلا ) ردقبو ءاعب نمل قزرلا طسبب نيقزرلا |
 0 رظتس الف ىلاعت هللا الا هقحتس ال هناو فصولا اذه هقيقح فرعي نااهدحا نارما |

 | القعو ادشرم اناسلو ايداه املع هقزرب نا يناثلاو هملع الا همف لكو الو هنم الا قزرلا
 | (صاوخلا) هلامعاو هلاوقاب بواقلا ىلا ةفرشلا قازرالا لوصول ادس نوكيو اففاث

 ]أ تيلا ىحاوأ نم ةيحان للك يف رجفلا ةالسص لاق أر قب نا قزرلا ةصسل هتيصاخ
 نيعب رالا ىفو © نكما نا ةسحان لكىف اهليقتسيو ةلبقلا ةيسحان نم ىنعلاب أدب ارمثع



0 
 هع موادلل ىدرورهسلا لاق هقزاَرَو هئراَوَو ءىش لك برا َنََحْ سب ددالاأ]

 هإرقو نولطمللا هلباقم فقو كلذ دارا اذاف رمالا ةالوو كواملا نم ه-تحاح ىْفَه

 || ءارق نمو ضماوفلا هب مهفب انهذ قزر قيرلا ىلع نيرشع هالت نمو ةرم ةرمشع عبس
 هنع جرفي هسيلع قيضملا كاذكو يي صيرملاو «ردسص حرش ةرم ةئام ةعمجأ ةالص دع

 لك فشكس هتبادجو قاغنم لك حتفني هتانعب ىذلا وه ( ىنعملا) م« اضاو
 ١ بولاق نم باجحلا عفرب ةرانو ءادعالا ىدبا نم اهجارحاب كلامملا حتفت ةراتف لكشم

 | نا ىلا دبلا شطمتم نا ىنينب ( قلختلا) بيغلا حيتافمو توكل ماع نم نيقداعلا

 ىلاعت هللا ةنوعم هل رسسّم و ةمهالا تالكشملا قملاغم هباتسلب جتفنس تسمح ريصن
 1| (صاوخلا) حاتفلاظح نم مسا هان وكمل ةيويندلاو ةينيدلا رومالا نم قلحلا ىلع رسمن امأ
 ةالص رأأ هإرق نف حتفلا بابسا نم نيكمتلاو بلقلا ربوسورومالار يسن هئيصاخ
 ئ هشو هرمأ سسناو هرس روسو هيلق رهظ » ءردصص ىلع هديو ةرم نيعسو ىدحا رجعفلا |

 لكب اهلع طيحم نا هلمو رهاظ ءانعم ( خومملا ) 6 ميل | هلي ها هريغو قزرلا ريسبت
 ١ ثمح نم هءاذ ىف ململا نوكي متاح ةيابحال ىعو تامولعملا ة ةرثك ثمح نم اذهو ءىث
 7 نماوافتسم نوكي ال © هنم رهظا فشكو ةدهاتم روصتس ال يحن حوضولا |

 ْ معلا فصو نم ظح دلل (قلختلا )هسنم ةدافتسم تامولمملا نوكمت لب تاسمولعما
 ١ هتيصاخ ( صاوخلا ) ةثالسنتا قاصوالا ىف هللا ع هملع قراض نكلو ىتخي داك الا

 ىفوهب قل ىدلا هحولا لع هلق رعم قح هللا فرع همزال نم هف رعملاو ملعلا لمصحت ١
 أ رستم هلاف هيلع موادنلف هللا رارسا نم هرس فشكر ما هيلع مها نم فرامملا سمش |
 نم باب هل حتف ةسملالا ةفصلا باب حنق دارا ناو بلط امف ةمكملا قارعبو لاسم هل
 | العاب ءادنلا ةغيصب هركذ نمدا نم بوبشلا مالع ىلاصت همسا ىف ذو لمعلاو مكملا |

 1 قراو امفلا يفام فشكي و تاسفملاب ملكتي هلاف لاح هنم هلع ٍبلغي نا ىلا بويغلا
 || ةداعسلا ءاممكى بو ثداوحلاو تانساكلا روماب ثدحت و ىولعلا ملاعلا قري نا ىلا هحور
 سىحاص راص ةرم هلام الص لكربد هيلع مواد نم ةداسبشلا و غلا ملاعاي يعاحلا |

 ني نوف <ىىت الف بويل( مالَعام ةسيردالا نب نيسيرالا ىفو « يناغا فتكح

 « طس ل 1 'ضبراّمل ا  رعا هللاو نايسفلا ١ لاوزو ظفلا : وقل هتمادا ُهْدوُي الو هملع
 داسجألا ىف حاورالا طسييو تامملا دنع حابشالا نع حاورالا ضقن ىذلا وه (ىنعملا) |

 3 قزرا طسبو ءافعضلل ىقازرالا طسديو ءاينغ آلا نم تاقدصلا ضشو ةاياا دنع | ظ

 ب

 نيرادلا 2 داعس *٠



4. 
 اهقيضف بولقلا ضَسو هقاط قي ال ىتح ءارقفلا نع هضش و ةقاف تس ال ىتح ءاينغالا

 هفطلو هرب نم اهلاهب برقتب امم اهطسييو ىلامت هيلاعتو هنالابم ةلق نم امل فشكي ام

 ملكلا عماوج ينوأو مكحلا عئادب / ملأ نم دابعلا نم.طسابلا ضباقلا ( قاختتلا ) هلاجو

 مهردن اع اهضش ةرانو هثامعتو ىلاعت بالا نم يهركذي امب داسلا بولق طسب ة راد ظ

 صيق هييصاخ ضباقلا (ضاوخلا) هنالبو هبادع نونو هنايربك و ىلاعت هلااج نم هن

 زا نم ةمقل نيعبرا ىلع اموب نييبرا هبتك نم هنا ىتح ماسجالاو حاو رالاو سوفنلا

 ءئوش لك طمبلا «نيصاخ (طسابلا)و ٠ حولا أي رحل ةسقل مون لكأو

 امفار أ رمشع ه ركذ نمو كلذ هل ناك ارممتع ىحضلا ةالص رثا هركذ نف قزرلا اصوصخو

 ضفاخلا معا هللاو ىنغلا نم باب هل حق هسهجو امهم حسم من ءاهسلا ناسنع ىلا هدب |

 عق ربو داعسألاب نينم وما عف رب و ءاقشالاب رافكلا أ ضفخم ىذلا وه (ىنمملا) « نار ش

 قُلا عفر نا كلذ نم دمعلا ظح ( قلختلا ) داعب الاب هءادعا ضفخبو بيرقتلاب هءاملوا

 نم .هتيصاخ ضفاحلا ( صاولا ) لطبملا رجزيو قحنا رصنم ناب كلذو لطالا ضفحن و

 ظ ملا نم نمأألا هستيصاخ عفارلاو ٠ همها ام ىنكو هتجاح تيضق ةرم ةسئامسح أ أرق

 كلملا ينوي ىذلا وه ( ىنعملا ) 6# لوذملا ”زعملا فو ةرم نيسعبس كيذا ار ف ندرململاو

 ظ ةوبشلا رهقو ةجاحلا لذ نع صالخلا ىف ىتسقحلا كلملاو ءاشب نم هيلسو ءاشب نم ]

 ١ ظح وذ وهف هدب ىلع زعلا بابسا ريسن ىف لمعُّتسا دبع لك ( قلختلا) لهلا : همصوو ظ

 ناو هلهاو قحلا زمب نا مسالا اده نم دعلا ظح نيفراعلا ضعب لاقو فصولا اذه نم |

 ١ لدلاو الا ةمصعم نم امو اهعم زعلاو الا هعاط نم امذا ةصعملا بنج و هعاطلا لعغ

 باجح فثكو زعو روثو ةعاط ىهف ةعاطلاب زملا طبر دقف الكدزعيو همصعتفا اهعم

 كاس باححو ةملظو لذو ةصعم ىهف ةصعملاب لذلا طبرو ظ
 ادع هللا زعا امو ٠هلسو

 نم دبعلا ظحو هسفن زمب هلغشب ام لثمب ادبع هللا لذا امو هسفنل ذ ىلعهلدي ام لثع
 همسأ

 ظ ىف ةيلاو زازعالا لوصح هتيصاخ زعملا (صاوخلا ) هيزحو لطابلا لدن نا لذملا ىلاعت

 لا نكسا ةرم نيعبرا ةعملا ةلبل وا نينثال ةليل برغملا ةالصدمب رق نف قلخلا سواق

 ةريم نيعبس و اسمح هو رقه دساحلا وملاظلا نم نمالا هتصاخ لذملاو.هتبه قلخلا بولقىف |

 راج زاك لذإب هيسيودالا نيبرالا ىفو» هئح نم صلخت هلا ءدوجس ىف ومر < |

 بلغيف براحملا هركذيو برحلا 1 ىلع يتكي ىدروربسلا لاق ون اطلس زع رْهَش ْ

 ظ ب لام لام ل نعو ءودع نع عقد ةرمو ةرم فلا موي لكل ةعبس هما نمد



 يذلا وه ( ىنعملا) « عسمسلا ل ىلاعت هللا ءاش نا هفصنم هناف هنم رثكلف هدم

 مقلختلا) ةاذاو ةلآو نذإب ع مسي نا نعس ادق قخناو عومسس كآردا نع بزعي ال

 أ عممس ىلاعت هللا نا لمي نا ىئبدلا هظحو تاق الل ةشرعم ةاداو اسرامم اروا نإ

 ' هتصاخ (صاوخلا)هءاتكو هللا مالك عمسسل الا عمسلا هل قلخم ملو هناسل ظفحمف

 ةوعدلا باج ناك ةرم ةئاهسحخ جضلا ةالاص دعب سما موب هأرق نْف ءاعدلا ةباحا

 ءراصباو ىزثلا تحتام هسنع بزعيال ىريو دسهاشب ىذلا وه ( ىنملا) ( ريض

 ثيح نم دملا ظح ( قلختلا ) ) عاضطنالا رخأتبو ةاداو ةل اب نوكي نا نع هزم اضنا

 قلح هنأ ملعي نأ ىئدلا هظحو رصاق فيش هثكلو رهاظ رصلا فصو نم محلا ظ

 ناو ةريسعالا را نوكي الف تاومسلا توكأم لابو تاب لاىلارظنيل رصبلال

 قيونادوجو هتضاخ (صاوجلا لا هلل رظنم نابتسا دف ى ام هللا نع يقال ام

 7*2 5 ا يت

 (مْكَحلا) ١ لملاو لوقا ققوو رسب ل ف ةرم ثم علا الص لبق أرق نف |

 دابعلا قح ىف همكح نمو هن نضل سقم. الو همكمل لل دارال مكملا كالا ونه ( ىنمملا) :

 راحفلا ناو مع : ل رارأالا نأو ىر فوس ةسعس ناو ىساهالا ناسنالل سبل نأ :

 ايس روجفلاو ربلا لعج نا ةواقشلاو ةداغسلاب رجافلاو رلل همكح ىنممو محج ىفل |

 ابيلوانتم قوسن ابابسأ مومسلاو هب ودالا لعح م :واقشلاو ةذاعسلل هيدمأاص قوس

 تامسسملا ىلا اهبجوتو باسالا بسر هعحسحرس مم ناك اذأو هائلا ءافعلأ ىلا

 ءاضقلا بعكني محلا نمو اهلصفتر اهلمجم باسالا لك ببس ةنال اقلطم امكَح ناك

 باسبشالا هيضنو همكح تابيسملا ىلا هجوتيل بابسالا مشو لصا هرييدتق ردسقلاو |
 مسك تاومسلاو ٍضرالاك لوح الو لورا ع ةرفتسلا ةضاثلا  ةيلضالا ةلكلا

 2 ىَبْوأَو نمي ف ٍتاّوُمس ” خف اَ لاح و 6« قاف اك )

 ةبوسحلاةردقملا : ةدودحلا ةسانملا اهناكرحم بابسالا هذه ىلاعت هبحوبو هرم : نس

 رمآلا و يثكتلا لوالا ريبدتلا وه مكحلاف هودق ةلحخل دعب ظل اهني ةثداحلا تايسملا ىلا

 ةعادلا 5-0 باسالا يلكلا عضولا وه ءاضقلاو رصلاب حمل وه يذلا يلزاآلا

 ةيوسحلا ةردقلا اهناكرحم ةملكلا باسعالا همجوت وه ردقلاو
 ةدودمملا اهابسم ىلا



4.1 
 || هردقو هءاضق نع ءىث جرخ ال كلذإف صقنم الو ديري ال مولعم رد ةدودحلا

 ظ عو رفم رمالا نا لمت نا ىلامت هلل فصولا ادهةدهاشم نم ىندلا ظحلاو رهاظ (قلختلا)

 | 'هادسم ىلا تهجوب دق بابسالا ناو نئاك و ه امب ملقلا فج دقو فّنألاب سلو هنم

 | لخدي امئاف دوجولا ىف لخدي امكو بجاو منح اهلا آو اهئامحا ىف اهلا اهقانتشاو

 | ىلزالا ءاضقلاب بجاو نكلو هناذل ابجاو نكي مل ناو دجوب نا يجاو وهفبوجولاب

 ظ ةدماف الو رودقملا عقدي ال وغل ىا لضف مهلاو نئاك ردقملا نا ملعف هل درم ال ئذلا

 || رذحلاف هنوكح ردقنا كلذ نال ضحلا لهجلا وه هنوكمق وتس ام حلا ببس ناو هنف

 | هوك رده ناوملالا عفد نم افوخ لالا نم عون لاحعتسا وهو هفقدي ال غلاو

 اذا رمالا نا تلق ناف الضف ممم ناك هجولا اذهبف هن غلل ىنعم الذ
 ]  ميفف هضم اغورفم ناك

 رسم لكف اولمجا مالسلا هيلع هلوق باول ةواقشلاو ةداعسلإ يبس نع غرف دقو لمعلا

 وهو اهباسا هل رسستتف بيس تردق ةداعسلا هل تردق نم نا هانممو هل قلخ ال

 | ةداعسللا باسا ةرشامم نع هتاطب وهو ببسل تردق ةواقشلا هيلع تردق نم و ةعاطلا

 لمملا ىلا جايتحا الف اديعس تنك نا ىنا هرطاخ ىف رقتسي نا هسنئلاطب سس نوكي دو
 ظ نوكي امتاف اديعس ناكنا هنا ىرد ال هناذ لهج اذهو لمعلا ىنمفتس الفامقش تنكناو

 | رحباو كلذ هل رسبتي م ناو لمعلاو ملعلا نم ةداعسلا بانساهسلع ىرج هنال ادعس

 لاقيف همامالا ةجرد اغلاب اقف نوكي نا ىنمَس يذلا هلاثمو هتواقش ةراما وهف هلع

 جاتحا الف همامالاب لزالا ىف ىلإ هللا ىشق نا لوقيف نلاوو ملعتو ديجا هل

 طلس نا هل لاقمف داتجالا ىتعفس الف لهملاب يل هللا ىضق ناو دابح الا ىلا
 كيلع

 ةمامالاب لزالا ىف هل ىشق نم ناف لهجلاب كل ىفق هنا ىلع لدد وهف رطاخلا اذه

 رطاوخخلا هنع مفد.و اهب هلمعتسإو بابسالا هملع ىرجبف اهسابساب اضم امئاف
 ظ هوعدن ىلا

 رسيتمو دبي ىذلاو امطق ةمامالا ةجرد لانس ال دبتجمال ىذلا لب ةلاطلاو لسكل ىلا |

 هب قتسي و ءرما رخآ ىلا هدابجا ىلع ماقتسا نا اهنولب ىف هؤاحر قدصي اهمابسا هل
 هللا لأ نم الا امانب ال ةداعسلا نا مهفن نا ىنبنس كلذك و قيرطلا هملع مطَش قاع

 دابعلا ع قوف ريغ نم ةمامالا ةفصك ىهسلاب بستكت ةفص لقلا ةمالسو ملس بلع

 أ ىلا رظان نمو هل خم اذامت هلا همتخ ىلا رظان نف تاحرد ىلع مكحلا ةدءاعم ىف

 هر نمو ةّشاسلا عن همئاحلا نال ىلعا وهو لزالا ىف هل ىضق اذامب هنا ةقاسلا

 رهظن امو هللا ردق مقاوم ضارهبلا رظان وهف هلقو نا وه لبقتسملاو ىضاملل
 هم



2.1 
 مزالم ىمحلاب يبلقلا قرغتسم لاحخلاو لقتسملاو ىماملل كران نمو هلبق ام ىلعا وهو :

  ليللا فوج ىف ءأرق نم نا هتيصاخ (صاوخلا )ايلملا ةجردلا ىع هذهو دوبشلا ىف

 رارسالا ندعم هنطاي هللا لنج هملع ىثشي ىتح داقتعاو دجوب ةراسهط ىلع ةدم ْ

 روحلل داضملا لدعلا لمق هنم ردصي ىذلا وه لداعلا (ىئعملا) «لدتلا 9 1

 هلمف فرعي م نم هلدع فرعي الو لدعلا فرعي مل نم لداعلا فرعي الو ملظلاو ظ

 ىلعا نم ىلاصت هللا لامفاب املع طمحم نا ىتبنيق فصولا اذه مهن نا دارا نف
 ءاضعا نم بك رم هناف هندد ىلا ناسنالارظنيلو ىرثلا ىبننم ىلا تاومسلا توكلم

 هلال الا هغضوم ىف ءىث قاخم لو ةفلخخ :# ماسجا نم بكرم ملاعلا ندب نا م ةفلتخم

 تادوجوملا ماسقا قلخ دقو ماظتلا لطب بيئرتلا اذه سكع ولو هل نيعتم

 هشرو داوج كلزي وهو هقلخ ءىش لك ىطعاواهصقاثو اهلماك ابناحورو اهنامسج |
 تاريح ىلا رمت هحرشو دحاولا مسالا اذهو لدع كلدب وهو هب ق/اللإ هعضوم ف

 لامفالا مهف دعب الا مهفن ال لامفالا نم ةقتشملا ىءاسالا اف مسا لكى مم حرش اذكو
 اهلمجن الو اهلصفتب املع طحم مل نمو ىلاعت هللا لاعفا نم دوجولا ينام لكو

 لواو خم ال لدعلا نم دصلا ظح ( قلختلا)ةغللاو ريسفتلا ضحم الاابم هعمنوكي الف أ]
 ةراشا تحن نيريسا بضفلاو ةاؤبشلا لعجم نا وهو هسفن تافص ىف لدملا نم هيلعاح |
 ْ هلمعئسي نا وضع لك ىف هلدعو اهلك عرسشلا دو دح ةاعارم هإمصفتو نءدلاو لقعلا ا

 ' لك عضبف ىنخمال هتعرو هوذو هلها ىف هلدع مثهمف عرستلا نذا ىذلا هجولا ىلع 1

 هريبدد ىف ىاعت هلع ض رثعي ال نا لدع هللا ناب نامبالا نم اسد دمعلا ظححو هعضوم ءىث |

 (صاوخلا ) لبع كلذ لك نال قفاود وا هدارم قفاو هلاوحا همم ىف همكحو

 ]| هل رخساهلكأو زيخلا نم ةرسسك نبرهشع ىلع ةعمجا ليل هبتك نم. بولقلا ريخسنل هتمضاخ
 الم دق لادمل اذ ونعل | © ركحص اي ةسيردالا نيعسبرالا ىفو * قلخلا عبج

 هرعت سحذودلدع رشا كمل ءالو نم هسواد نم ىدروريسلا لاق دحر . 0 ظ
 قاد رعي نم مسالا اذه قحتسي امنا ( ىنعملا #7 فيطللا هو املاع ناك نا هملع اذكو

 ليبس حاصتسلا ىلا الاصيل ىف كلب ع فلعل امو اس قدامو اهضماوغو اصلا ظ

 كلذ حرشو ىلامت هللا الا ملعلاو لعفلا ىت كلذ لاك روصّس الو فعلا نود ق

 نينلا هقلخ ىلاعت نا نك هاج يي لع ينل نكباضاوةرثك تاو ب يل
 لصقن نا ىلا ةرسسلا ةطشاوب هتيذغتو ابف هظفحو ثالث تاسملظ ىف مالا نطب ىف



 عنج
 أ مدمت ريغ نم هصاصتماوىدتا ماقنلا لاصقنالا دنع ماب مث مهل لوانتلا لقتسف

 نمللاب ءانغتسالل ةجامحلا تقو ىلا نسلا قلخ ريخ ان مث لمللا مالظ ين ولو ةدهاشمو

 ةضن رع ىلا نانسالا ميسقن من ْماسعطلا نحط ىلا ةحاخلا دنع كلذ دعب اهتامنا م اهنع ظ ]

 ناسللا لام عتسا مث مطقلل فارطالا ةداحاانن ىلاو رسكلا بانا ىلاو نحطلا [١
 هسفطل نمو كلد ريغ ىلا نحطملا ىلا ماعمطلا در ىف قطتلا هنم رهظالا صضرغلا ىذلا

 لوصولا محل رسي هنا هفطل نمو ةقاطلا نود مهفلكو ةيافكلا قوف مهاطعا هنآ ءدابسب ىلاعت

 ىفاصلا نمللا جب جارخا هفطل نمو رمعلا ىثو ةريصق ةدم يف فئفُح ىعسب ددالا ةداعس ىلا

 فدملا نم ردلاو دودلا نم مسيربالاو لحتا نم لصلا جارخاو ثرفو مد نيب نم

 ادهاشمو هتسامالالماحو هتف رعملاعد وتسم ةردقلا هفطنلا نم هقلخ هلك كلذ نم سحتاو

 فنسولا اذه نم دعلا ظح ( قلخلا) هؤاصحا نكت ال نف اضيا اذهو هئاومس توكل

 ءارزا ريغ نمةرخ الاةداعسيلاةيادهلا وهللا ىلا: وعدلا ىف مه. فطلت او ىللاعت هللا داسب قفرلا

 لامعالاو ةيضرملا ةريسلاوةدومحلا لئامشلاب قرا لوبق ىلا بذحلاهه وجو نسحاو فنعو

 هركذ نمل مال آلا عفد هتصاخ (صاوخلا) ةضزملا ظافلالا نم فطلا هناف ةحلاصلا

 ناك و قاض ام هيلع عسو نييالثو اناللث و هئأم وأ ةرم هلام ءركذ نمو هيلع مقاولا هددع

 وهو ةنطابلا رابخالا هنع بزعت ال يذلا وه ( ىنمملا) 6 ريحا ءرما قهن افوطلم
 ( قلختلا) اريبخ هحاصو ةريخ ىمس ةنطايلا اب افا ىلا فيضا اذا ملعلا نكل ملعلا ىنعم

 ىتلا باف خلا و هنديو هلق هملاعو هملاع ىف ىرجم امم ارييخ نوكي نا كلذ نم دسملا ظح

 1 رمشواهرذاشغ ميلا اهعادشو ىفتلا ركمو هناما و فلا نم اهم بلقلا فص

 | ةيناحورلا هتلا مايا ةعبس هركذ نق ءىش لكي رابخالا هتصاخ (صا ولا ) اهتاداعم

 1 فرامملا مش يف اذك كلذ ريغ وا كولا رابخاو ةنسلا رابخا نم هديرب ريخ لكب

 | ( ىنعملا )6 ميلتحْلا و9 معا هللاو هلاح حاصي ءركذ رثكيلف هذ وي صخشش ذب ىقناكن مو
 ظيغ هبرتعي الو بضغ هزفتسي ال م رمالا ةفلاخم ىربو ةاصعلا ةصعم دهاشب ىذلا وه

 نم دعلا ظح ( قلختلا ) رادتقالا ةياغ مم ماقتنالا ىلا ةعراسملا ىلع ةلحت هلمحم الو

 | بانطالاو حرسشلا نع نغتسم ديملا لاسصخ نساحم نم ملحلاف ىهاذن ملحلا فصو
 ل ناك اركحذ سئرلا هذخنأ اذاف ةحارلا دوجوو ةسايرلا توين هتيصاخ ( صاوخلا)

 ةكحربلا اهف ترهظ ةلأ وأ ةمجرخ هب حسمو ءامب هلسمتو ساط رق ف هتك نمو كلذ

 ظ ةسيردالا نيمبرالاىفو ٠« ىل لك نم تنما هياد وا قرغلا نم تنفأ ةئيفس تناكنأو



 ه1
 ل وسم ناكهركذ نم ىدرو ربسلا لاق تلح نم ِئم ”ةداتب الق دانآلا 1 ملحات

 ةلج رفس ىلع هبتك نمو هريغالو عبس هيلع ردقنال يحب شاملا ىوق ةمرحلا رفاو لوقا
 كلذلامعتساز وجم الو كلذكناكءايا الوان و ةحافت ىلعهبتكنموهبحا ءاش نم ايف لكأوذ
 كلزهتقيقح هنكب الصا لقملا طبح ناروصتسالىذلا وه (ىنملا مظرتلاا طز وجالاف
 (قلختا) ىلاعت هللا الا وه سدلو لوقملا دودح مسج زواح ىذلا قلطملا مظملا وه

 ةيملإب ًالتما ائيش مهتافص نم لقاعلا فرعاذا نيذلا ءاملعلاو ءايبنالا دابعلا نم مظعلا
 هديرم قح ىف خمشلاو هما قح ىف مظع ىنلاف هلق ةسلاب ىفوسم راصو هردوص
 هتصاخ ( صاوخلا ) هئافص هنكب ةطاحالا نع هلقع رص ذا هذمملت قح ىف ذاتسالاو

 مظع ان ةسيردالا نيعبزالا قو ههركذ نم رنكملل وم لك نم ءافشلاو زعلا دوجو |
 ءؤرَم ىوروربسلا لاق ءزِع لذي الف ءايركل أو دجمل او زمل أَو رخاقل ًاواَسَل [1ذ
 هب ند نم طئاقلا اذكو نمأي هناف هسفن ىلع فس و ةرم ةرشع ىّسا ناطلسلا غرم فئاخلا

 ابلع ءىنس الةنلابم عون نع * ىنس هنكلو رافغلا عع وها ىنمملا ) 6 رّوْمَملا الو افطل دجمف ١

 لامفلاف ىرخا دعب ةرم ةرركّم ةرفنم ىلا ةفاضالاب ةرفغملا ىف ةغلابمراففلا ناف رافغلا
 مان هنا ىنعع روفمت وهف هلومشو هلكو هندوج نع لوعفلاو لعفلا ةريكح نع ؟ىنس
 رتسي نا بحمام همخا نم رتسي نأ مسالا اره نم دعلا ظح ( قلختلا ) هلمآك و نآرفغلا
 (صاوخلا ) ناسحالاب هلباش و هنم مش امع زواجت و هبف ام نسحا الا هم ىشفب الو هنم
 رافغتسالا ديس بتكناو أريبف تارم ثالث ىمحلل بنكي هنا ىتح مال الا عفدل هتيصاخ
 رخآ ىف ىلاللا هركذ توملا هملع لبسو هناسا قلطنا توملا هملع بعص نمل عرجو
 ىزاجم ىدلا وه( قيملا) » روكشلا 9 قولا هللابو |رارم برجو هطنحالا راصتخا
 يع ةرخآآلا ىف اممن ةدوداعم مايا ىف لمعلاب ىطعيو تايحردلا ريثك تاءالتلا ريمسي
 دع قح ىناركاش نوكي نا روصنم دصلا ( قلختتلا) هل رخآ ال ةنلا مسن ناف ةدودحم
 لاصخلا نم كلذو هيلا هعنص امم رثكاب هنازاجمب ىرخاو هيلاهئاسحاب هيلع ءاثثلاب ةرم رخآ
 هركش اماو هللا ركشب مل سانلا ركشبي مل نم ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةديملا
 ]| ىصحم الرصاق هؤانتف ىتا ناهناف عسوتلاو رئاخلا نم عون الا نوكي الف ىلاصت هلل
 هوجو نسحاماو ىرخا ةممن هركش نيع لب ىرخا ةعمن هشاطف عاطا ناو هؤانم
 لا قيف وس اضياكلذو هتعاط ىف لب هيصاعم يف اهلمعتسي ال نا نلامت هللا عنل ركشلا
 ةنفاعلا دوجوو ةعسوتلا هتيصاخ ( صاوخلا ) قمقر مالك كلذ روصن ىفو هريمستو ىلاعت



 «.و
 مسللا ىف لو ندا ف متو سفنلا نم قرض * ه١ نم هينك وأ ثسحم ءريغو ندبلا ىف ْ

 دجوهفنع ىلع رصنلا فيعض هب حسم : ناو ىلأامت هللا نذأب ءىرب هنم برشو هل حسم و ظ

 تاحردلالاثمو ةسسلقملاو ةيسحلا تاحردلا نم هنع ةطحنم بتارملا عسمجو هتيئر قوف ْ ةيئرال يذلا وه (ىنملا) © ملا و ةرم نيعبراو ىدحا هتكحو كلزةكري]

 لباقلاو لوعفملاو لعافلاو لواعملاو ةلعلاو بيسملاو بيسلا نيب ىذلا توافتلا وه هيلقتعلا
 ظ ةيقوفلا نع ةرابع ولعلاو للعلاو بابسالا نيب اذكو صقاناو لماكلاو لوبقملاو ظ

 ْ ىف ىلاعت قا نوكيو الا لمفلا ىف ةنوافم تاجرد ىلا اهّمسق نكمت ال تادوجوملاو ١
 : هناسضالاب ىلع هاوس امو قلطملا ىلعلا وه كلذو اهماسقا تاحرد نم أململا هحردلا |

 | نوكيو الا ةجرد لانس الذا اقلطم الع نوكي نا روصتس الدسلا ( قلختلا) هنود ام ىلا |
 ظ ابلاعا ىلا رومالا لئاوا نع عيفقرلا هّتصاخ (صاوخلا)اهقوف وهام دوجولا ىف

 ْ ءانغ دجيف ريقفلا ىلعو هلمش عيتجسيف بيرغلا ىلعو خليت روضصلا ىلع قلعيو بتكشف ظ
 ةعاشار ! ءىش لك قف خم اهل ىلاعاي ةسسردالا نيعب رالا ىفو هتاحبس هللا لضفب )

 ْ 4 ريكحلا »ابكر ف أرظن اهف نا لاقو ةدباف هل يدروربسلا نع قورز/ءلشو
 دوجولا لاك تاذلا لامكب ىنعاو تاذلا لاك نع ةرابع ءايربكلاو ءايركلا وذ وه(ىنمللا) ظ

 وه ىلامت هدوجو نا يناثلاو ادبأو الزإ هماود اهرحا نيكيش ىلا عجرب دوجولا لاو

 لماكلا وه داسلا نم ريكلا ( قلختلا دوجنوم لك ووجو هنعردصي, ىذلا ووجولا
 | هعروو هملعو هلقع ىف دبعلا لامو هريغ ىلا ىرست لب هلا تافض هيلع نمت الىذلا |

 ا هذ نم رثكأ نمل ةقرعملاو لعلا با حتق هتيصاخ) قلخال دشرلا ىتنلا ماعلا وه ريكلا ظ

 ةسسردالا نيعبرالا فو قفوو حلص امبس عقو ناح وزلا هلكا و ماعط ىلع ءأرق ناو
 هله كك نا ىدر وربسلالاق تمانع فصول لوقعل 1 ىدتهن " آل ىزلأ تاريكحاي
 1 ةرم فلا مو لك مايا ةعسهتبترم نع لوزعم هركذ ناو هقز ر عستاو هنيد ىدا نوبدما

 مهن نلو ادجظفاحللا وه يي ظبتسللا و» .اكلم ناكولو هتبترم ىلا عجرب هناف متاص وهو
 اهّؤاَعباو تادوجوملا دوجو مادا اهدحا نيهجو ىلع وهو ظنا ىنعم مهب الا كلذ ظ

 صضعب نع أبضعب تاداضتملاو تايداعتملا هنامص رهظا وهو يباثاو مادعالا هداضيو

 ةيالخو بضغلا ةوطس نع هباقو هحر| وج ظفحم نم دابعلا نم ظيفحلا (قلختلا)
 هركذ الو دحا هلمح ام هتيصاخ (صاوجلا ) ناطيشلا رورغو.سفنلا عادخو ةوبشلا ||

 | عابسلا نيب مان ول هيلع هقلع نم نا ىتح هتقول هتكرب دجو الا لامزحالا عسضاوم يق



 <. و
 ىهو ناددالا ىلا اهلسومو تاوقالا قلاخ ( ىنفملا ) 6 "تيقملا ف ملعا هللاو هترضام
 لوانس قزرلا ذا صخا هنأ الا قازرلا ىنعمب نوكمف ةفرعملا ىعو بولقلا ىلاو ةمسملالا |

 لفاغلا داشراو سفنلا رهقو مافطلا مامطا هنم دصلا ظحح ( قلختلا ) هريسغو توقلا

 | بارتلا لع ءأرق وا هتك اذا متاصلاف توقاو توقتلا دوجو:«تصاخ (صاوخلا ) ظ

 برمشي ناكو هسلع هبتك مث ايس زوك ىلع هآرق نمو هب وهام ىلع هاوق همش من هلبو
 ءاسمو احايص سي ةروس كلذ ىلا فاضا نا اهس ال رفسلا ةثشحو نم نما رفسلاىف هيف
 ظ يذلا وهو ىفاكلا وه ( ىنمملا) < بيلا قب: نم اللو كلذل ةبرج ةحص# اهناف

 ةروستتال فصو اذهو هبفاكو دحا لك بيسح ىلاعت هللاو هسح ناك هل ناك عرم |

 1 لامكيو هدوجو ءاودبو هدوجوب ىنتكملا ىلاايف جاتا هبافكلا ناف هريغل هقيشح

 (قلحتا ) هناحيس هللا الا ءىث لكل ناك هدحو وه« ىم دوجولا ىف رسلو ءدوجو ظ

 | ىف هزفطل انك ناك ناف دعب زاجلا نم عون الا فنصولا اذه ىق لخدم دبعلل ربل |

 1 ىلاعت هللا نال امفاك نكي ملو ةيافكلا ىف ةظئساو ناكهمملعت ين هذيملتل وا هدهمتس ماقلا
 مهريغو ةبارقلاو باسنالا ىوذ نيب نمالا عوقو هتصاخ (صاوخلا) ىناكلا وه |

 ١ ةرم نيعسو اعبس بورغلا دعبو عولطلا لبق مون لك ةسسرق ةلمغ فاح نم هؤرقشف |
 « ليلحلا ملعأ هللاو سما موب ةءادبلا نوكسصنو عوسألا لبق هوي هللا ناف 8

 ]| ملعلاو سدقتلاو كلملا و ىنفلا ىف لالا تومنو لالخلا توعس فوصوملا وه ( ىنعملا) ظ
 ]| ريكلا نأكو طقق ىلامت هللا وه قلطملا لملجلاف لامكلا تافص نم اهريغو ةردقلاو []

 تافصلاو تاذلا لاك ىلا عجرب ممظعلاو تاغصلا لاك ىلا ليلجلاو ٍتاذلا لاكملا عجرب ]|
 الاخ تيمساهةكردملا ةريصلاىلاتدسن اذالالجلا تافصو ةريصبا كا اردا ىلإ وسنماعمج |

 ىلا لقن كل رمعلاب ةكردملا ةرهاظلا ةروصلل لصالا ىف لاما ظفل عسضو ناو

 1 بوم لمح لكو لمح وهف ليلج هلا تبث اذاف راصلاب كردت ىنلا ةنطانا ةروصلا

 1 هنافص تنسح نم داملا نم لمماو لملجلا ( قلختلا) هلامح كردم دنع قوشممو
 : هتمصاخ ( نصا ولا ) ردقلا لزانذ رهاظلا لامح اماف ةريصلا بواقلا اهدتلنا ىتلا هنملابلا

 | هوحتو نارفعزو كمي هبتك ناايسال هلماحو هركحاذا ردقلا ةلالجو روهظلا
 اذاو افو دعو اذاو اع ردق اذا ىذلا وه ( ىمملا) « مركلا

 ؤ

 هرغ ىلا ةحاح تعنر ناو ىمقتسا امو ىطعا نمو ىلعا ؟ ىلاس الو احرلا ىبنم

 ظ لمحت دق لاصلا هذه ( قلختلا ) ىلاعتو هناحبس هللا وه وللا ركلة شر

 ىيراذلا ةدأعس بأ



 4 طخ

 (نماوحلا )صفات وهف فلكتلا نم عون عمو رومالا ضي ف نكلو اهلسفكأ ىف دل
 ٠ هماركا بولقلا ىف هللا مقوا اًعادموتلا دنع ه هركذ ريكا نف مارك الاومركلا دوج وهسضاخ

 هتلوحاو هبابسا ىف كربلا ترهظ امزالم باهولا لوطلا !ذمركلا ىلاعت همسا ركداذاو

 هظحاليو هلع لضف مل تح هىعلا يعارب رق طيفللا ملعلاوه ( ىنملا ) # بق رلا ون
 امزال هنوكرلبتعاب نكلو ظفلاو معلا ىلا عجري هن هناكف اسق ر ىمس ةعاد 01

 ناب كلذو هبلقو هبرا ةبقارم نساك اذا دمح امنا دبل هبقارما فصو ( قنيحتلا) ائاد
 ؤ لاوشلا.عوجر هتصاخ ( ساوخلار ءىث لكى هه اشو هببق ر ىماعت هللا نا ملعب
 |! نم ءٌؤرت و ابلع عمتجمف «ءارق نم رثكي ةلاضلا بحاصف لاملاو لهالا ىف طفحخلاو
 ةبيقر ىلع هدب عضي ارفس دلرا واه ئلذكو تارم عبس هما نطب ىف نينلا ىلع فاخ

 نكلاصت هللا ءاش نا هيلع نمأي هاف اعبس هلوظو دلوو لها نب ركحنملا هيلع امم
 أ ةيايسالاب نيعادلا ءاعدو فاعسالاب لئاسلا ةلأسم لباقي ىذلا وه ( ىنمملا ) « بيجملا ]

 ةناحمس هللا الا كلذ سسلو ءاطسملابءاعدلا لبق عنب لب ةيافكلاب نرطسملا ةزورضو
 هب دم ايفو هنع هاهو هن هرمأ ايف ىلاعت هبرأ انسحب نوكي نإ ىنيإب دملا (قلختتا )ىلاعتو

 ظ ناهلأي امب لئاس لك فاعساب رادتقالا نص هملع هب هللا نا مب ةداصملا م ءاعدو هيلا ؤ
 ظ لك ل وق نع مفرتن ريكتم سييسخ نم مكف هبلع زجي نا باوخا فلعل ىقو هيلع ردق

 | لَم ىلآاس الو ءريك و .ههاج نوصي لب ىعد اذا ةوعد لك روضحىف لذَس الو هيده
 هتصاخ (ساوُلا ) ) منمالا اده ىنمم يف هلثل ظح الف هيس ىدأت نار + ىعدتسملا لئاسلا
 |١ ةيسيردالانيمب رالا ىفو عب رسلا ىلاعت همسا م اهسسال ءاعدلا عمرك دب نا ةباخالا عارسا
 دقمتم هبظاوملاب ه ركذ نم ىدرورهسلالاق هس 00 هى هلك يناادحلا اسحللا برقا:

 ( ىننملا )© عساولا قف اموب سيرمشعو ةنالث كلذل موصيو مه ريغو ىررئافملا هسلأ هنع
 ةريثكلا تا.مولعملاب طاحاو عسنا اذا ملعلا ىلا ةرم فاضت ةعسلاو ةعسلا نم قتشم
 ظ ةصس (قاختلا ) ىلاعت هللأ وه قلطملا مساولاف ملا طسنو ناسسحآلا ىلا ةرم فاضنو

 ِْ دوسحلا ظمغو صرحلا ةملعو رقفلا فوخ اهقيضي مل ىتح هقالخاو هكراعم ىف دملا
 صرخكلاو لغلا نم هتمالس رهصلا ةعسو ءاجلاو ةعسلا لوصح تصاخ (ضاوتخلا )

 ئ نع راع ةمكحلاو ةيكملا وذ وه ( ىنملا) # م َ ا هكاذل هغانقلا دوحوو
 يعاب م هل لامن لا وع قلما مكب مول لشن ءاشالا لسفا ةىرعم]

 نم لاش دقو هلاوزروصتب ال يذلا مادا يل زآلا ملعلا وه مولبلا لاو مولملا لجا '
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 عج فرع نم ( قلخعتلا) مكَح اهعنص نفسو و اهمكححو تاءاسنملا قئاقد مس
 | اهلضفاو ءايشالا لجا فرعي ملهنال يكس ىمسي نأ قحتسي ل هللا فري 1و ءاشالا

 | مالكل افلام همالك ناك هللا فرع نمو مولعما ةلالج رده ململا ةلالجو مولعلا لجاب ١
 مسا سانتا ىقلطا امبرو ةسلك هناملك ن وكت لب تاس زجلل ضرعتس ام لق هنا هريغ |

 ةالصلا هملع ءاس'الا دمس لوق لم كلزو ةملكلا تاملكلا كلت لثم ىلع ةمكسملا
 ريغو ناعالا فن ريصلا» هلعاق لملقو ةمكح تمصلا ٠ هللا ةفاخم ةمكرللا سأر مالسلاو ©

 هني فرص هءركذ نم رثكأ نم ةمكملا حتقو ىعاودلا مقد.هتصاح (صاوخلا ) كلذ

 يذلا وه (ىنمملا) « داو دولا ف ةمكملا ب بأب هل حتقو اودلا نم ءاشخم ام

 نكل محرلا ىنعم نم بيرق وهو مسييلع ىتنبو مهلا نسحبف قلخلا عسل ريخلا بح ١
 ىلع ماصنالا لب كلذ يعدتست ال وودولا لامفاو ًافيعض اموحرم ىعدتست ميحرلا لاضفا 1

 أ كاست ل قلل ديرب نم هلا دابع نم دودولا ( قلختلا) دولا ئاتننم ءادنالا ليبس |
  ناسحالا نع هنتعال نأ كلذ لاكو هييش ىلع رون نم كلذ نم ىلعاو هسفنأ هذي ربام 2

 | نيجوزل' ني ايسال دولا توب هتيصاخ (صاوُخلا ) ىذالا نم هلان امو دقحلاو بضفلا 'ء

 تل كوديك و تع املغ هتحوز مم هلكاو ماعط ىلع ةرم فلا هأرق نف ظ

 شرعلا اذان دودوأب هبق لاق ىذلا رجالا ءاعد يف مظعالا هللأ مس اهنا ىوردقو |

 تردق دق ىنل كنود و كش رع ناكرا الم ىذلا كهجو رونس كلأسا دس ءىدب ْ

 ؤ اناولث ىننغأ ثمغم > تنا الا هلا ال «ىثن لك تعسو ىبلا كتم ربو كقطخ ميج ىلع اهب

 فيرشلا وه ( ىنملا) « كيجملا هرظناف ةمئالا نم دحاو ريغ هركذ دقو ثيدحلا
 لامفلا نست هنراق اذا ت تاذلا فرش ن'اكف هلاونو هؤاطع ليرملا هلاعفا للا هنا

 نسحو مركلاب سانلا لماعي نا هم دسلا ظح (قلختلا ) اضيا دجاملا وهو ادجم ىمس
 | ةداهطلاو دجملاو ةلالجلا ليصحم هتصاخ (صاوخلا) مهب ايف ادجام نوكمل قلخلا

 | هارق و ضسلا مابا صربالا ماص اذا اولاق دقلف روصلاو نادالا ملاع ىفىتح انطابو !ىهاظ ١

 ]| حنفي بيس وا ببسالب اما ىلاعت هللا نذاب أري هناق اريثك راطفالا دنع ةليل لك
 |١ روبقلاف نم ثعسو روشنلاءوب قلخلا ىح ىذلا وه (ىئملا) 6 تعال هب هل هللا |

 ىلع ةفوق وم مسالا اذه ةفرعمو ةرمخالا اشنلا وه ثعلاو رودصلا ىفام لصحمو

 تاليختو ةلمجم تاهوت هنم قلحلا رثكآو فرامملا شما نم كلذو ثعلا ةقبقح ةفرعم |
 هناوديالل قلخ ناسنالا نا ىلع اصلا بابرال تلو ةنطالا ةدهاعملا نكل ةمبس
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 || لاقي داسب ةر[و تاملاقيف دسجلا نع هفرصت عطقي ةران عن مدعلل هيلع ليسال |
 (قلختلا) با تكلا هلمتحم الامم كلذ فدك و ناك اك هدسج ىبحا يا ثعبو ىجحا 0

 ' ةدافا ىف لخدم ه!ملل ناك ناف.ىرخا 55 ماشلاب لاوملا ءاحا ىلا مجرب نععلا ةئقح

 أ ميري نمو ءابسلالا ةيلر ىهو ءابحالا نم عون كلذف ىللاعت هللا ىلا مهاعدو ملعلا قلحلا
 مرثلا دنع هردص ىلع هدي عضو نا بيغلا ماع ثعب هتصاخ ( صاوخلا) ءاملعلا نم

 ىلا ءانعم عجرب « ةيهلا لل ةمكملاو ململا هقزرو هللق هللا روت ةرم ةلام هأرقو
 ظ بسغلا ىلا تففيضا اداو ىلعلا وهف الطم ملعلا رتعا اذاف ه:فاضا ص وصخ عم ملعلا

 ( قلخلا) دسبشلا وهف ةرهاظلا رومالا ىلا فصا اذاو ريخلا وهف ةضطالارومالاو

 ظ عوحجرلا هتصاخ (صاوملا ١ ملع نغلوش ناو ءاربهن أك هللا دسي نا هم دبعلا ظح

 ىلع وأ هيلع ءأرق و ارحس هتيبج نم قالا دلولا ذا اذا هنا ىتح قمل ىلا لملابلا نع
 لطانلا ةزباقم يف وه ( ىنعملا) 4 وَلا 8 ملعا هللاو امها حلصي هناف كلذك ةجوزلا |

 مفمملاف هجو نم لطانوهجو نم قحاماو اقلطم قخاما راقلطم لطاباما هةعربخت اهلكو ظ

 هناذي يقيقحلا دوجوملا وه هلالابقلطم قحلا وه هناذب بجاولا واقلطم لطابلاوههناذب |
 ظ هجو نم قح وه هريغب بجاولا هناذب نكمملاواهدوخو ةقيقح لك ذخأت هنم ىذلا

 دمفتسم هريغ هسهج نمو لطاب وهف هل دوجو ال هناذ ثدح نم وهف هجو نملطاروأل

 لوقمملل اضيا لاش دقو قح هجولا كلذ نم وهف دؤحؤم دوجول دغمو دوحولل
 ثمدح نم جاد رجم وم ىمسل هنأؤ ثنح نم وهف قح هنأ ةهشاط ىح لقملا هف واص يدلا

 لاوقالا ىلع كلذ قلطب دقو اح ىمسي هيلع وه ام ىلع هكردا يذلا لقعلا ىلا هتفاضا

 الطأب هسغ ىرب نأ مسالا اذه نم دسلا ظح ( قلخلا) لطان لوقو ىتح لوق لاق. ْ

 لهاو هيأ فب ال هب ' دوجومو هللأب وه لب هسفنس اقح نسل ذا اح هللا ريغ ىرالو

 مهناسل ىلع يراملا ناك مهاذ ثنح نممهسشنا ءانق هيؤر مبلع ىلاغلا ناك ال فوبصتلا

 1 نود ةشيقحلا تاذلا نوظحلي مهال قملا وه ىلا وحالا رثكأ ىف ىلاعت فا ءابسا نمل

 ناك لامفالاب لالدتسالا ماقم يف دعب اوناك امل مالكلا لهاو همن ىف كلاه وهامأ]

 / هتصاخن ( صاوخلا ) قلاخلا ىنمع وه ىذلا يرا#لا مسا رثكآلا ىف مهناسل لع يراحلا
 .اهسلا ىلا همقربو ارحس هفكىف هلمجمو ةمبارالا هناكرا ىلع عب رم دغاكىف بتكت نا ِ

 | ةرم هلام مون لك ىف نيبملا قلا كلملا لاالا هلا ال مزال نمو همهاام هفكب للاناف |

 . هقالخا تنسح ةرم فلا مون لك ءركذ نمو هروماريسن هل لصحو هرقث نمىئفتسا |
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 هسبلا لوكوملا نكل وومالا هيلا لوكوملا وه( ىنمملا) ( ليكترلا) هعابطل تحلصتاو
 قحتسي و لكلاهبلا لك وب نم ىلاو صقان كلذو.رومالا ضعب هيلا لكون ئم ىلا مسقنب
 |١ ( قلختلا ) قلطملا ليكولا وهو هناحس هللا الا كلذ سيلو هنادي هيلا الوكوم .ناوكي نا

 هلع لكوتس و ىلاعت هلا رمالا لكي ناو نص ؤملا همخا ةجاح ىف ىعسلا هنم دصلا ظد

 7 نف بئاصللاو مئاوحلا فن هتيضاخ (صاونخلا) هرينب دادمتسالا نع هيلاءاجتلالاب يفتكي و
 | ملعا هللاو ٌريخلاَو قزرلا باب هل حضو هنع فرصي هلا ةئم رثكلف ةقعاصوا احمر قاخ
 ١ ةدش ىلع لدي ةناتماو ةمانلا ةردقلا ىلع لدن ةوقلا ( ىنمملا) « يملأ أ وللا »

 :ةوفقلا ديدش هنأ يح نم و يوق اهمان ةردقلا غلاب هنا ثمح نمىلاعت هللاو ةوقلل

 |١ ىلا محر يوقلا ىلاغت هنا فرع نم ( قلختلا ةردقلا ينامم ىلا مجرب كلذو نيم

 || لوح الذا هنوقو ءىث لك لوح نع هنوقو هلوحم بافف ءىث لكىف هلوقو هلوح
 :ةعزانم نارتو ريبدنلا طاسقسا ثيح نم اقلعت مسالا اذهب برقتلاو هبال ءىل :وقالو

 ] افقلختو اندلا مومعو ٠ قلخلا ىفوخ يغنو ىلاعت هللهللا ةيورو ىوعدلا ينو رداقملا

 ٠ لاح هرما نع ففعضت الو مثال ةمول هنف فاضت ال ىتح هللا ن تاذ يف ايوق نوكت نا

 ىلاصت هنود ءىث ىلع هئمهب ف [و ءىش نم خي ملابتانمو هنوقةمطع قرع نمو
 ةداي زب هنم هبال اقلخم و اقلعت هقوف يذلاك مسالا اذهب برقتلو هيلع ادامعاو هيلا ادانتسا

 ىف ةوقلا وهل «تصاخ ىوقلا (صاوجلا هيلع لادلا ىنمملا ةدايزل كلذ يف دبك أن |

 كلذ هل ناك الا فيعض مسج وذاالو ةوقلا دجو الا ةفيعض ةمه وذ ءالتاف دوجولا

 نتملاو ٠ ٠ ءرما ىنكو كلذ هل ناكاالا ةرم فلا ملاظلا كالا دصق  موللغم ه ركدالو
 | ةرجاف ةباش ىلع .ركذ واو ىوقلا ىلاعت همسا عم ءركاذل ةوقلا روهظ هتصاخ

 رصاتلا بحلا وه (ىنملا) (ىلَولا) عا هللاو باشلا كلذكو تداع تارف رشع

 | داصلا نم ىلولا ( قلختلا ) ءءايل وا رصنسو نيدلا ءادعا عمش هناف ىهاظ هترصن ىنعمو
 | ةلمج نمو ءءادعا ىدامعيو هءايلوا رصْنو هرصنبو هءاسلوا بحمو هللا بحب نم

 ْ | ىداعو هقا ءاملوا ىلاوو ىلامت هللا رما رصن وامهدخ نف ناطنشلاو سفنلا هبادعا ظ

 ْ هنأ ىتح هم زالمل هبالولا ت توس ”هتصاخ (صاوخلا) داملا نم يلولا وهق ةومءادعاإ

 ع م ديما » ةره فنا ةعمج ةزمل لكل ىف هركذ نم رما رسيتبو اريسي اباسح يساحم

 داسختو اذياو الزا هسفنل دمحم دنجلا وه ىلامت لاو هلع ىنتما دومحلا وه( ىنمملا)|

 نيركآذلا رك د ىلا اب وسنم لامكلاو ولعلاو لالملا تافصل م جيو ادب ف داع



 هدح

 نم داعلا نم دما ( قلختتلا )لامكلا ثمح نم لامكلا فاصوا ركذ وه دملا ناذ هل

 ىف دماحملا باستكا هتيصاخ ( صاوخلا) اهلك هلامعاو هقالخاو هرياقع ثتدح

 ىلع_نلااذب لاعفلا هبات هيسيروالا نيعيرالا ىو + لاوقالاو لاعفالاو قالحالا

 ايفو هعبش نك الاملاوألا نب هل لصحم هموادم ىدرو ربسلا لاق هفلظلب هقلخ_ ميم“

 ةيظاوملاوحهيظاو نملاق م ءداجتو م زعءانن لالج هلك ماه'والا غلبت " الف د ومحب اضيا

 كل هل راص اذاف مهسلاجت نم فنآيو مهترشع رذقتسبو قلخلا نم شحوتس

 | ةجرد ىف قرتي هناق رهقام موب لك ركدي امو. نيمب راو ةسخخ ةمان ةؤلخ ىلع همزاب
 ىلا ملعلا فيضا اذا نكسحلو ملاملا وه ( ىنمملا) هي ىصخملا ملعا هللاو هبالولا |

 قلطملاىضحلاو ءاصحا ىمس اهب طيحمو اهدعيو تامولعملا ىصخم ثدح نم تامولعملا

 نا هنف دملا ظح ( قاختلا) هغلمو هددعو مولعم لكدح هملع ىف فكس ىذلا وه

 هتيصاخ ( صاوخخلا) نلعلاو رمسلاىت هللا بقارب ناو تاتكسلاو تاكرحلا هسفن ىلع ىصخم

 || هناقنورمشع تارسكلاو زيخلا نم ةرسك لك ىلع ةرم نيريشع هأرق نف بولقلا ريخست |
 ىلاصت هللا نزاب هل رخحست هل رس نا دارا نماهمعطاو ةرابع ىفو قلحلا هل رخسي |

 هلع اقوسم نكي ملاذا داجمالا نكل دجوملا وه (ىنملا) < دبع يدل ف
 يذلا وه مث سانللا قلخ درا ىلاعت هللا و ةداعا ىمس هلثع اقوسمم ناك نأو ءادبا ىمس

 | ةبايلا ىلا ام امم سفنلا دربو هيادلا ىلا دعلا دوعن نا ( قلخبللا) مهرمشحم ىأ مهدصإ

 نطب ىلع أره .نل هتيصاخ ءىدملا( صاوُخلا )ريصقتالب ةياهم ةيادبلاو ةيادب ةيابلا ديب“

 هتيصاخ هىدبللا دصملاو هقلزني الو تيثب اهطب ىقامناف ةرم نءرشعواعست ًارحس لماخلا
  نيسبرالا و٠ «ىددملا هل فيضا اذا يسال ىنن اذا ظوفحلاواكذتل ارارم ركزي نا

 ىدرور بسلا لاق . هقلخا نم انوع اهاشن ىف غب مآ .عئادتل ا يدم ئدسماب ةسيردالا

 هحالص هففأل ىدتهاو هنريح تلازةرم فلا هركسصح ز نمو هردق معي هم وأدم ظ

 ناك اذا دوحوملا نكلو داجالا ىلا عجرب ًاضنا اذه ( نمملا) # تملا [ ىخل"9

 توملل قلاخ الو ةناما هلمق ىمس توملا وه ناك ااو ءامحا هلمق ىمسةامحلا وه#

 هملا وع دعلا تسمع نأ ( قلختلا١ ىلاعت لا الا ىحم الو تمم الو هناحعس للا الا ةايملاو ٠

 | دوجو هتيصاخ ىحلا ( صاوخلا ) لجو زع هيضاعم نع اهنيميو ىلاعت هللا ةعاطن |
 ْ هتصاخ تسمملا و ءاهلك ايو هددع ةرسكلع هأرقشلف سلما وا راهقلا فان نميف هفلالا

 ظ | (ىملا) « ىلا » هعبطت اهناف:ةعاطلا ىلع هسفن هعواطن مل يذلا قرسملا هئم رثكب نا |١
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 1| تاحرد لقاو تسمم وهن لاردا الو اللص هل لمف ال نم نأ ىتح كا ردلا لامفلا وه

 يللاف تيمو دامح وهف هسقنم رعشب ال هه هسفنس كردملا رععب نا كارذالا
 ئ قلطملا لماكلا

 ظ كذو هلمف تحن تادوجوملا عيمجو هكاردأ تحت د تاكردملا عيمج جرد ىذلا وه

 ءاديشلا نال ةدايشلا لمصحم ىف ئسلا.هنم دمعلا طح ( قلختلا ) ىلاعت و هباحتس هللا وه

 نيعب رالا ىفو © ء ىن لك يف ةايخلا توبل هتيصاخ  صاوخلا ) نوقزرب مهر دنع ءاسحا ١
 | ارق نم ىدروربسلا لاق 39 وكلم ةيم وع د ىف يحال نجح حانة سي ردالا ]

 أ ءام هلحو درولا ءاسمو كسملاب ىبص ىئيص ءانا ىف هبتك نمو ادبا ضرع مل ةرم فلا ةثامئاللث

 1 يي موقلا ل ىلاعت للاناش نا هضرم نم ءىرب مايا ةنالث هبرشو ىرصملا ركسلا
 ضارعالا فالخ ىلع هم لحن نع اينغتسم هسفنم ماق ناو رهوجلا نا معا ( ىنعلا

 هدوحو ين اطرش نوكتت هدوجول ام دال روما نع انينغتسم سيلف فاصوالاو
 لاك ناف لحم ىلا جنحم ناو هريغ دوجو ىلا هماوق ىف جاتحم هنال هسفنم ائاق نوكي الف ئ

 هدوحو ماود ىف طرتصبي الو هريغب مل ماوق الو هناذب هتاذ ىنكي دوجوم دوجولا يف

 | ال ىنع دوجوم لك هم وقت كلذ مم ناك نا م اقلطم هسفن ماقلا وهف وهف هريغ دوج و 8

 لك ماوقو هنادب هماو نال مويقلا وهف هب الا دوجو ماود الو دوجو ءايشالل روصتس
 ا ودق نسولا امه ىف دما لخدم ( قلختلاو هناحبس هللا الا كلذ سيلو هب ءىث
 || الوق تافصو ,ةاذةيمويقلاو مايقلالوصح هتيصاخ ( صاوخلا هللا ىوس امع هنانغتسا ||

 أ هنو الح مونقا هيسردالا نيعب رالا ىو © مولا هلع بهز أدرج, ركذ ن العفو

 ظ ضرعتلا. نم أي هنان هب ىلا ىوأب ام دسنع هأرق نم ىدروربسلا لاق مملع نم ءىَس

 | ضراوع نم هم وي هللا ناف لاخ ناكم ىف ةرم ةرسشع تس موب كيف دملبلا ءأرق اذاو |
 || يدابم نم مويقاب ىح اي ركذيف بيكرتلا عم اماف هبلق رونمو هظفح ىوَشو نايسنلا
 ]| ٠ هلع دزمالام قيفوتلاو ريخلا نم هسفن ىف هركاذ دجمف سمعلا عولط ىلا رجفلا
 | هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار اقنع هللا ىضر ىئاتكلا ىلع يبا نع ىريشقلا ةلاسريفو
 ظ امحن نا تدرا نا لاقف ىلق تبع ال نا هللا عدا هللا لوسراي تلقف مانملا ىف ملسو

 (دجاولا ) تناالا هلا ال مومق اب يحاي ةرم نيعبرا موب لك يف لقف ادبا توم الف كملق

 يق دنالام لكو هلم دنال امن ءىش * هزوع ال ىذلا ويهو دقافلا ةزباقم يت وه ( ىنملا)

 دحاولاوهو دجاو راعالا اذهب وهن ىلا مت هلل دوجوم وهو املاكو ههالا تاقص

 ءامشال دقاف وهف هءايساو لامكلا تافس نم ءىشل ًادجاو ناك ناو هاوس امو قلطملا |
 لاح



 يد
 ظ نم ةلاح يف ليه الو لفني الذ هنم هللا ءارنام كلل ٌدجاو دبلا نوكي نا ( قلخحتلا)

 ماعط نم ةمقل لك ىلع هرب نل كيذو بلقلا.ةيوقن هتصاخ (صاوخلا) تالاحلا

 ريكحا لصفلا نكل ملعلا ىنمع ىنمم ماملاكديجلا وه ( ىنمملا) « دجاملا ١) معا هللاو
 كلذ ريصف قئاملاب قلعتلاو قثالحلا نع ةمهلا عقر هنم دبعلا ظح ( قلختلا) ةغلابم
 بلغ ىتح ءركذ نف بلقلا ريونن هنصاخ ( صاوحلا) ةلاملا نسحو ةمهلا عفرب ادجام

 شالو رهوملاك ازهخال ىذلا وه ( ىنعملا) ؟ ٌدحاولا 9 هلق رون لاح هنم هيلع
 || نمت دحاو ىلامت هللاو هل ءزج ال ةطقنلاو رهوملا نا لاف سمشلاك هل ريظن ال ىا

 أ نإ نكمم هلا الا اهلرمظظن ال تناك ناو سمشلاو هناذ ىف ماسقنالا يدق لمحتسي هنا

 |١ ملاذا ادحاو نوكي اما دعلاو ىللاعت هللا وه ارياو الزا قلطملا دحاولاف ريظن اهنوكي
 (قلختلا) مهلا ةفاضالاب كلؤو ريخلا لاصخ نم ةلصخ ىف ريظن هسنج ءانسا يف هل نكي

 هب قبلي ام ىلع لاثمالاو .لاكشالا نع هللدوبعو ىلاعت هللا ةدامع دعلا درفنم نأ

 ىنكسف هلق نم جرخ ةرم فلا هأرق نف بلقلا نم بعتلاجارخآ هتيصاخ ( صاونخلا)
 ] ةالصلا هيلع هنا ثيدحلا ىفو ةرخ الاو ايندلا ىف و ءالب لك لصا وهو قلخلافوخ

 دامصلا دحالا دا ولا هلفا تن ا ثياب كل ا يأ .مهللا هيلع وفل وشالجر عمس مالسلاو

 | ىيداذ | ىذلا مظعالا همساب هللا لس لامن دحا اؤتكهل نكي مو دلوب ملو دلي مل ىذلا
 _لكح لوا قر ايلأ حاوي ةيسيردالا نيمبرالا ىفو هىطعا هب لئس اذأو باح هب

 | هدق هئيدرلا راكفالا هملع تلاون نم هركح لب ىدرو ربسلا لاق ةرخا وو ءئش

 جرفتو نمأب هناف ةرم ةئاهسحح رهظلا ةالص دعب ناطلسلا نم فئاخلا ءأرق ناو هلع

 | حصبالو ىذمرتلا ةياور يف اًساث دحالا سيل ( هين ) ملعا هللاو ءؤادعا هقواصيو همه
 ظ نع هزم هنا ثمح نم دحاو ىلاعت هنا دحاولا نيبو هئِس قرفلاو مركذ نودب الا ددملا

 أ نوكينأ نع لاعتم هناثدح نم دحاو ماسقنالاو ةثزحتتلا ليقال ريداقملاو بكرتلا |
 روهظ دحال ةيصاخو قورز خسشلا لاق كارتشالاو ددعتلا هاذ ىلا قرطتيف لثم هلا
 | كلذ نم هل ترهطظ ةراسهط ىلع ةولخ ىف ةرم فلا هركر ول ىتح اهراثاو ةردقلا ملاع |

 .دمصي ىذلاوه ( ىنملا) « دمصلا ملعا هّللاو هفعضو هنوق بسحم ٍبئارمتو يئاجت
 مهند تامهم ىف هدابع دصقم هللا هلعج نمو يئاغرلا ىف 'هيلا دصقنو مئتاولا ىف هللا ]

  فصولا اذه ىتعم نم ظحم هيلع غنا دقف هقلخ تا وح هلاسأو هدي ىلع ىرجاو مهايندو ]

 ىلامتو احبس هلا وهو جاوألا عيسج > ىف هلا دصم ىذلا وه قلطملا دمصلا نكمل
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 ظ (ساوملا) مه اجلف نوكن مهجئاوح ىلع دابملل نوع دبلا نوك نا ( قلخعتا )
 ظ ترهظ ةرم نرسشعو اسمخو ةلام رحسلا دنع هأرق نف حالصلاو و ريخلا لوصح هتمصاخ

 ىو ركحدب اسلتم مادام عوجلا مايه ركاذ سحالو ةيطدصلاو قدصا راثآ هيلع

 ىدرو رهسلا لاق هلثمك ىلا الو هش ريغ نم هملع دمصأت هسدردالا نيبرالا

 تبسلاو ةصملاو سيلا موب موصي هشه لصتتل ىلع ردطب لو قسفلا هيلع بلغ نم
 رهظب حالصلا ناف ةرم ةلام موب لكىف ءركذيو هلك اي نا حور هل ام كلذ يق بنتجمو
 ريخلا ىلع ناعتساف هندارا تبوق جوزلل سو ىتيص ءانا ىف بتك ناو كلذ رئاب هنم

 ] ارواسقلا لب لعا هللاو هتكرب تيأرو كلذل سانا ضعبل هتثقل ادك عوملا ماب سحب[ و
 | ىلا نع ةراع ةردقلاو ةغلابم رثكا ردتقملا نكل ةردقلا وذاهانمم ( ىنعملا) # ردم ا
 وه رداقلاو امهقفو ىلع امقاو ململاو ةرارالا ربدقس اردنقم ءىثلا دجوب ه ىذلا
 يدلا وه قلطملا ردو ىلاو ءاشب نا هلط رش نم سلو ليش ' ءاش ناو لمف ءاش نا ىذلا

 اماو ىبلاعت هللا وهو هريغ ةنواعم نع هبسف ىنئتسيو هب درفت اءارتخا دوجوم لك عرتخم

 نع دصلا زجسي ال نا ( قلختلا) عارتخالل حلصت ال ةصقا ةلمجا ىف ةردقلا هلف دبلا
 (صاوملا) هترمق ةياغ هتعاط يف لذسو هتعاطتسا دهج ىلاهن هللا تادارم نم ءىث
 نطالا وأ ىهاظلا هفعض دنع نك ةالص دعب ةرم ةئام رك د. ناب ٌةوقلا ةرانآ هتصاخ رواقلا

 عوق و هتيصاخ ردتقملاو مهب رفظو ءادعالا رهق ءوضولا دمب هركذ ناو ةداعلا ىف
 ظ جاتحم ال ىثح دب ريا هلا ءربد هسمون نم ههابتنا دنع هأرق نيث هل ءالوم نم ريبدتلا

 همدق دهقف هءرق نم دعسو برش ىذلا وه ( ىنعملا) # حولا مدقملا © ريبدت ىلا

 مدقت أم مدَقْس هيلا هفاضالاب هبافلا وه دصقم نم همف دد الو هرجا دقف هدعبا نمو

 رخآتم لكو برقملا وه هللا دنع مدقملاو ىلاعت هللا وه نصقلاو رخآتسام رخأتسو

 رخ وملاومدقملا وه ىلاعت هللاو هدعب ام ىلا ةفاضالاب مدققم هلبق ام ىلا ةفاضالاب رخؤم وهف
 هاضرب ام مدش نأ هلم دملا ظحح (قلخعتلا ةسرلا ف رخاتاو مدمتا ود وه دارملاو

 ةاحلاو برحلا ىف ةوقلا هتيصاخ مدقملا (صاوحلا ءاضر ال امع هسفن رخؤيو هناا

 نراكسا نف حيبف لك نع رخأتلا هتصاخ رخؤملاو ٠ ةكرعملا لوخو دنع ركذي هيف
 نا ملعا ( ىنمملا ) © ”رخآلا "لوألا ف ملعا هاو ىوقنلاو ب وتلا نم باب هيلع ٍِ
 هجو نم دحاولا ءىشلا نوكي الف ناضقانتم امو هى ىلا هخاضالاب الوا نود ب لرأ
 اسبح نييجو نم الا نوكي الف امي ارخاو الوا دحاو ءىمث ىلا ةفاضالاب حلاو

 َى رادلا ةداعس *



 «..و
 تدافتسا اهلكت ادؤجوملا ذا لوا ةبترملاتادوجوملا ةلسلس ىلا ةفاضالاب ىلاعت هّتلاف

 وه ذا رخآ ىلاصت هيلا نيرئاسلا لزانم بتارم كولس يللا ةف اضالابو ىلا هنم دوجولا

 ( قلخلتلا) ىلا من هللا هفرعم وه ىصقالا لزاملاو نيقراملا تاحرو هيلا يقر ام رخآ

 لمشلا حج هتيصاخ لوالا (صاوخا ) ىنفي ام ىتس امب لفتشي نا امبم دعلا ظح

 ءافص هقصاخ رخ . الاو ٠ هلمش عمجتا ةممج موب لكىف رفاسملا هملع بظاو أداف

 ام هبلق نم جرخ ةرم ةئام موب لكيف ناسنا هملع بظاو اذاف ىلاعت ءاوس مع نطاملا

 آضيا نافصولا ناذه ( ىنعملا) « نطاق 'رهاظلا © ىلاعتو هناحتسس قتلا ىوس

 نم نوكسي الو ءىثل انطاب نطالاو ءىعل ارهاظ نوكي رهاظلا ناف تافاضملا نم

 روهظلا ناف رخآ هجو نم انطابو هو نم !هاظ نوكي لب انطابو ارهاظ دحاو هحو ْ
 ؤ

 ْ هلاردا نم ىلط نا نطاب ىلاعت هللاو تاكأردالا ىلا ةفاضالاب نوكي امنا نولطنلاو ظ

 امناو لالدتسالا قيرضي لقتلا ةنازخ نم بلط نا رهاظو لاخلا ةنازخو سا وحلا

 هبوطب بيس هروهظو ءروهظ ةدشل ءروهظ عم هكاردا ىفاوفلتخاو سانا نع ىنخ ظ

 ام دا دحاو قمن ىلع ةدرطم اهلكلاوحالاو ةدابشلا ىف هقفّس اهلك ءامشالا تناك ال هبال

 اهردقواهربد ريدم ىلاةجاحلاباهسفن ىلعةدهاش ىهو الا ضرالاو تاومسلاىف : ةرد نم ظ

 ةدابغشلا ىف ةفلتخم ءامشالا - تناك ولو هنافخل امس كلذ ناكابلا فص صوص ابمصخو

 رونا نوك ةفرمم لوصك عبيمجلا السصاح نيقيلا ناكل اهضعب ديشي الو ضب دي

 ناولالا ءاّن عم اهعواطو سمشلا بورغب ةنولتلا ءايشالا ناولا ىلع ادئاز ادوجوم ًائيش

 هيلع ردمتل سمشلا برغت و صخشل ةرهالقلا ماسجالا لك سمشلا رون قبطاولو
 ( قلحتلا ) ءامشألا رهلظا هنأ عم ناولالا ىلع ادياز ادوجوم ايش رولا نوكة ف رعم

 نطاب و رهاط ناسنا ناسنالا هن ىذلا ىنعملا ناف ىلا هللاتافصىف اذه نم نيحعتنالا

 اهراثا ابلع لدب ىتلا كتب وه كلذف ةمكحلا ةيترملا هلامفاب هملع لدتسا نا رهاظ هناف |

 هن يش رهاظب قلتي ثمنا سملا ناق سحلا كاردا نم كلذ بلط نا نطابو املافاو

 هنا زحا راس لب : ةرمشبلا كلن تلديس لب هلم ةئرملا ة ةرشلاب اناسنا ناسنالا سدلو

 ىلع ةيالولا رون راهلا هتيصاخ رهاظلا ( صاوخلا ) وه وهف اريكو ارغص هلدتك

 مونلا ىف ءأرق نمل ىنالا دوجو« ص اخ نطالاو ٠ قارشالا دنع ءأرق ازا هن هيراق ىلق

 ساصلا وبا انخيش هباكاهفو قورز لاق | هللاو ةيلامز ةعاس ةرم لك ىف تارم ثالث

 وى لكي وم ىٍِ و نطاَتلاَو ”رهالمل او ” رخآلاو لو الأ وه هنع هللا ىضر ىعرشملا



 م ىلا ولا 9و بلاطملا ممل ةرم نيعب راو اس خو ةئانم نيتفكر ةالص دعب لاش ملَع
 ةيالولاو ابيالوباملم ناكو اهالون ىا اييلوو قلخلا روما ريد ىذلا وه (ىنمملا)
 ىلاو الو ىلاولا مسا هيلع قلطي مل كلذ عيمج عمتجم ملامو لعفلاو ة ةردقلاو ربدتلاب رعشت
 ابن جرخم الف ىلامت' هلل هسفن ىلع ايلاو دسلا نوكي نأ (قلختلا ) ىلامت هللا الا رومالل
 اهريغو قعاوصلانم تاف آلا مفد هتيصاخ (صاونخلا ) لاح الو هجوب هيض ريالا مع
 طظح ( قلختلا) ءانعم قيس دقو هفلاملا عون نم .ىلعلا تسمع ىنممب وه ( ىنمملا) 6 ىلامتملاِ |

 هل لصح هركذ نم (صاوخلا ) تاق وللا نم ءىبش كلم ال ثيحم هتمع ولع هنم دعلا
 ظ ىفو « املاح هلا حلصا ايضيح مايا يف هتمزال اذل ضئ اا نا ىتح لاح حالو ةمفر
 ارض ىدروربسلا لاق هعاضتز 1 ءىكت لك ىو ىلإ امتلأ بي رقاب ةيسيرردالا نيعبرالا

 ( ىنمملا) # نيسحملا! الا لج رعا لاو ودملا كالهال ةرمو ةرم فلا موب لكوف ميا ةعبس
 | ار نوكيامنا دملا ( قلختلا) ناسحاو ةربم لك هنم ىذلا وه قلطملا ربلاو نسحلا
 لوصح ةتيصاخ ( ساوحلا ) هخويشو هيؤلتساو هيدلاوب ايس ال بلا نم ءاطاعس ام ردش
 راي ةسسيردالا نيعب رالا و هغالس هغلس هللا ناف ص ىلع «ىرق اذاف دوجولا وبل

 لبالا نم حول ىف ىتكي ىدرو ريسلا لاق هس وأ ناكسإ الو ءزفكسم هىش الف ظ
 « بالا ه هلجال لمف نمع فكن ةنسلالا ناف فناسقب مث توح فوج ىف لعجتو آ

 مهل رهظي ام ىرخأ دعب ٍةرم هدال ةبونلا بابسا ريسبت ىلا مجرب ىذلا وه ( ىنعملا)

 ىلع اوعلطا اذا ىتح هناربذحم نم هيلع مهملطيو هنايدنت نم مهلا قوسبو هنايأ نم
 هللا لضف مهللا عجرف ةبونلا ىلا اوعجرف هضوخت فوخلا اورعشتسا بونذلا لئاوغ
 دسب ةرم هفراعمو هلاقدصاو هاياعر نم نيمرحملا رنذامم لبق نم (قلختلا) لويقلا

 قيقحو مالا عفد هتيصاخ ( ساوحلا )ايصن هنم ذخاو قالا اذهب ىنلختد قف ىرخا ظ
 ملاظ ىلع ءآرق نمو هليوم تققحم ةرم نيتسو ةناعالث ىحضلا الص رثا ءارق نش ةيونلا
 مصقن ىذلا وه ( ىنمملا) © مقتسنملا  ىلاعت هللا ءاش نا همللل نم صلخت تارم رشع
 راديالاو رادعالادعب كلزو ةناصملا ىلع باقعلا ددشيو ةانحلاب لكس و ةاّتعلا روهل

 نم دومحلا ( قلختلا) ةبوقملاب ةلجاعملا نم ماقتنالا دشا وهو لاهمألاو نيكعلا دعبو
 امهم اهم مقتس نا هقحو هسفن ءادعالا ىدعاو هللا ءادعا نم مقتنس نا دسملا ماقتنا
 ماقتنالا ال نم ءركذي نا هتيصاخ ( صاوملا) ةدابعب لخا وا ةسيصعم قاف
 نموا شو تائبلا وحي ىلا رم ( ن4 وتلا) ثلا قت ءودع نم
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 وفعلا» رتسلا نع «ىلس نارفغلا ناف هئم غلبا هنكلو روفغلا نم يبرق وهو ىصامملا

 نأ وهو ىنحم ال كلذ نم دهلا ظح ( قلختتلا) رتسلا نم غلبا وحلاو وحلا نع هىنم

 باب هل حتف هسنم رثكآ نم هتيصاخ (صاوخلا) هيلا نسحم لب هسملظ م لكن عوفعب

 عم محلا ىنت ىثممب وهف ةمحرلا ةدش ىهو ةفأرلا وذ وه (ىمملا) # فو رلا هه اضرلا ٠

 نع مر عطقبالو سل نم لكنع وب نان دبل ظح ( قتل )هن نإ

 رك هنأل كلذ لمط نا لوا ىلاعت فاف كلذ لعف ىتم هناف محَر ” روفُع دار كَ

 | ىلع ىلصو ارمشع بضغلا دنع هركذ نم هتيصاخ (صاولا ) نيمحارلا محراو نيم ركآلا

 يك كللملا كلام ا هنرضحم ركذ نم اذكوهبضغ نكس اهلثم ملسو هلع فا لس با

 ظ ءاشاو امادعاو اداجمل ءاش مو ءاش فنك هتكلمت ىف هتئيشم ذفنس ىذلا وه (ىنمملا)

 ؤ اهلكت ادوجوملاو ةردقلامانلا رداقلا ىنممب كلاملاو ةكلمملا ىنمع انهاه كلملاو ءاثفاو

 1| ءازححاو دحاو صخشك هلك لاعلان اف اهرداقو اهكلام وهوةرشكت ناكْناوةدحاو ةكرم

 ْ تدهش اذاف ةصاخ هندي دسع لك ةكلم ( قلختلا) ) ناسنالا ند هلاثمو هباضعاك اعلا

 دوجو هتساخ (ساوخلا ) هسفن ةككمم كلام وهف هخراوجو هلق تافص ىف هثيشم

 « ماركالاو لالحلا وذ © هلضف نم ءانغاو الام هللا ه ءاطعا هيلع مواو نمو ما كآلا

 ! ةرداص و الا ةمركم الو ةمارك الو هل وهو الا لامح الو لالحال ىذلا وه ( ىنمملا)

 نوكي نا هنم دملا ظح (قلخعتلا)هقلخ ىلع هنم ةضئاف ةما كلو هاذ ىف أ لواحلاف هن

 ماعقحالاو ماركآلاو مظمتلاب هديبع فاطالي ناب ابلع مركتو صئاقتلا نع ةلالج هل

 ثيدحلا ىف ءاح دقل ىتح ةلالجلا روهلظو ةماركلاو ةزعلا دوجو هتيصاخ (صاوخخلا)

 وع ( ىنعملا ) أ ”لعسلقلا ف مظعالا هللا مساهنا لبقو ماركآلاو لالحلا اذاس اولقلا

 الواهنم دملا ظح( قلخعتلا رىلاع هللالا نوكب ال هلاكو مالا نم مولشمللبف صتن ىذلا

هسفنل ريغ نم فصتنسال وهريغ نمهريغل فصبس مث م هريغل ةسسقن رم فرصا نا
 (صاوخلا )

 (ىنعملا) « مم انتل هظ كلذ هل ناككلذ ىلع مواد نف ةداسلا ىف ساوسولا ىنن هتسهخ

 قلخلا هعمجكف تالثالا هللا عاما تاداضتملاو تانماتملاو تالثمللا نب فلؤلا وه ظ

 تانانتملا اماو ةماسقلا مون دصعص ىف مهابا هريشحكو شرالا رهط لع يشالا نم رثكأ

 تانانلاو تاناومحلاو راحللاو ضرالاو ءاوحلاو يكاوكلاو تاومسلا نبي هعمحكحصف

 بصح ملغملا نيب هعمج كل ذكو ملاعلا ىف لكلا ني عجج دقو ضرالا ىف فلتحلا ن نداعلاو
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 | تلداضتللا اماو ناوبحلا ندي يف طالخالا راسو مسلاو ىثلاو خللاو ةلضملاو قرهيلاو :

 .لسفو تاناوحلا ةنخ هنحزما قا ةسموبلاو:ةب وط رلاؤ.ةدورتلاو ةرارملا:نيب هعمجيكف - 1

 نيب ممح نم وأاملا نب عماجلا (قلختتلا) هح رش .كاوطب ام ةرخ . ًالاوابثدلا ىف هءاطومحي 0

 تاجو هنقرعم تلك ىف بولقلا ىف ةئظانلا قئاقحلا نيو حراوجلا ىف ةرهاظلا باد آلا
 نابحاو هدصاقع عمجملا هيلغ مواد نف عفا هئيصاخ ( ضاوخلا ) عمابجلا وهف هيريس ]

 هل قلعت اال ىذلا وه ( ىتعملا )جي ىننملا ملا لاوضلا بام هك ذب. نا.نسحو.! ظ

 ىننلاو رابغالا عم ةقالعلا نع اهزثم نوكي لب هناذ تامص يناالو هاذ ىنال هريغب |
  ىدلا نكلو اًضبا ىنغملا وه ىسلاعت “هلا و المصا دحا ىلاهل هحاح ال ىذدلا وه مم 1 ْ

 نا ىغلا مسالا نم دنملا ظحح ( قلختلا )اقللعم امل هانغاب ربصي نا روصّسال ءانغا

 .قفيف هدب ىف امب اخس نوكي نأ ىتغلا مسالا نم هظحو هاوسام لك نع هللاب ىنغتسي
 ىلع هرك د نفل «ىث لكى ةفاعلا دوجو هتيصاخ ىننلا (صاوخلا) هسيطعي نم كلذن |
 فاو هل لامها نمل مظعالا مسالا قيمو ىنفلا رس هيفو هنع اهلا هسبهذا ءالب وا: ضرم ْ

 رم فلا موب لكق لخلا نم سب آلا ءؤرقبف نقلا دوجو ٠تيصاخ ىنيلاو ٠ قضوتا |
 .اهرلا ىلع رئالارهظ ةرم ىفالا ةرسع ةعج ةليل لكم مج رع ءألرق ولو هين هللا ناآف

 نايدالا ىف ناصقتلاو كالحلا باسا درب ىذلا وم ( ىنعملا 24 عناملا > لعا هللاو
 نف ظفخ لكو ظمفملا ىنعم قسم دقو ظفحلل ةدمملا بايسالا:نم هقلخم اع نادءالاو

 نع سورحملا ىلا ةفاضا ظفحلاو كالهملا بدسلا ىلا هفاضا منملاف عقوو عنم هنترورض

 عنع ال نا مسالا اذه نم دصلا ظح ( قلختتا) هتباغو متن دوصقم وهو كالملا
 هجوت نمل ىشخام عنم هتيصاخ (صا وخلا ) هنع ىهن امج عتب نايياهلها ريغ نم ةمكحلا

 رشلاو ريخلا هنم ردصي ىذلا وه (ىنمملا) مف انآ "راضلا ل هرضب ام عفد ىقعي »
 تادامملاو سنالاو ةكالملا ةطساوب اما ىلاعت هللا ىلا بوسنم كلذ لكو رمفلاو مفنلاو |

 هسقلنم مقسم و عسشي مامطلا ناو هسفنم لتس و رضي مسلا نا َنيظن الف ةطساو ربغب اماو 9
 , رضوعضن وا رشو ريخ ىلع ردش اهريغوا بك وك وا كلف نم تاقولخلا نم ائيش نا وا
 ةرداقلا ىلا فاضم كاذ ةلمحو هل رخس امالا هم ردصي ال رخعسم كلذ لكلب هسفنب

 رضلالونسوب رما نمل اراض نوكي نا راضلا مسالا نم دسبملا ظح ( قلختتا) ةءلزالا |
 هلأ رما نم عفن نا عفاثا- مسألا نم هظحو نبرفاكلا هليل ءادعاو ىوهملاو سفنلاك هلا 9

 راضلا (صاوخلا ) هيلغ اهررشونملاهريخ ذا هاج نيب ىلا هسضن كاذ ىلوأو همقس
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 | نم نأ هتصاخ عئانلاو ةرم ةئام ةعمج ةليل لكهركذ نمل قلخلا نم برقا هتيصاخ
 ىذلا رهاظلا وه ( ىمملا ) رولا وف لعا هللاو ةتجوز هتحا عاملا لاح هلّشمركذ

 دوجولا لبوق امهمو ارون ىمسي ءرينل رهظملا هسفن ىف رهاظلا ناف روهلظ لكدب
 ىلع ضئاف رون دوجولاو مدعلا نم ملا مالظ الو دوجولا ةلاحم ال روهظلا ناكمدملاب

 .مسالا !ًذهنم دملا ظح(قلخعتلا)ضرالاوتاومسلا رون وهف ىلاعت هناذروت نم اهلكءاسالا
 ر ون هتيصاخ ( صا وحلا) ةعاطتسالا دهسةياده وريخ لكل ارهظم نوكيناب ارونن وكنا

 قلق ىزإْأَْنا هادو هى كَ روئات هستيرودالا نيعبرألا ىف و و هحراوجو هركاذ بلق |
 ىتحمن اذةقرعم ىلا الو اهدانع صا وح ىده يذلا وه (ىنعملا) «يداخلا 0 ءرونس ”ةمللفلا

 ىدهو هيلع اه اودهقتسا ىتحةباق واخت ىلا هداعماوعىدهو تاقولخلا لعاب اودهشنسا

 ىلا خرفلاو هب دن ماقتلا ىلا لفطلا ىدهف هناحاح ءاضق ف هنم دب ال ام ىلا قولخم لك

 هلوق ربع هلعو لوطي هحرشو سي دسقلا لكش ىلع هتس ءانن ىلا لحنلاو بلا طاقتلا |
 | يف نادال اداه دملا نوكي نا ( قلختتلا رى نقل ءىت للك ىلتخآ ىلا

 هركاذ ناو ركاذوهلماخل بواقلا ةيادع هتصان ( صاوخلا ) ةيويندلاو ةيشسدلا مهحلاصم |

 هناذ ىف ال دهعدلثل نكي مل ناف هلل دهعال ىذلا وه رعي دل أ قه داللاىف مكحتلاقزرب
 ]| هىث ناكناو قلطملا عيدبلا وهف هنلا عجار رما لكيف الو هلامقا ىف الو هتافص يف الو
 || ةبالولا وأ ةوبنلا يف هتصاخم صتخا دبع لكو قلطم عيد سبيف ادوهعم كلذ نم
 1 درفتم وه ام ىلا هفاضالاب ميد وهف هرصع قاماو تام وألا راس ىفامأ هلثمدهس م ململاوأ

 ىف لصا هل ىبل امىهو هعدلا ينتج ْنا مسالا اذه نم دملا ظح ( قلختتلا )هن

 ةرورسغلا عسفدو حئاوحلا ءا ضقل هتيصاخ ( صاوحلا) ةسالا عامجاو ةئملاو باتكل

 ظ ,ناشل أ بيجعا ةسسيردالانيعب رالا فو كلذ هل ناك ةرم فلا نيعبس ءأرق نقر رضلاو

 | قزرلا عسون هيلع ةيظاوملا ىدرو رهسلا لاق هلام هلالا لكي للا قلت هيف

 وح ( ىنعملا) 6 ىقابلا 99 قيفونلا هللابو شيعلا بصخخو سائلا دنع ةهاولا ثروتاو
 انقاب نمسي لايقتسالا ىلا نمزلا ىف فضا اذإ هنكلو هنادي هدوجو يجاولا دوجوملا
 لاسقتسالا ىف هدوجو ردقت ىبْس ال ىذلا وه قايلاو (لزا اعدق ىمسي ىشاملا ىلاو |

 ىضاملا ىف هدوجو ىدامت ىبش ال يذلا وه قلطملا سدقلاو يريا هناي هنع ريعي و رخا ىلل ظ

 | كلذ ميج نمضتم هاذي دوسجولا بجاو كلوقو ىلزا هناب هسنع وبميو لوالا ىلل
 || هتغاط نع لوح و اهلك ءروما ف ءاوس انيشربتي مى هللا نا دبلا لع اذأ ( قاختلا )
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 ءرض نم صاحت ةرم فلا ركذ نم ناهنيصاخ ( صاوحلا !لاح ركىفايغايقاي نوكي لب ]|

 هللا وه كرو كالملا ءانق دعب كالمالا هللا مجرت ىذلا وه ( ىلا ) «# تراولا ف همهو
 نمل لا د دا لئاقلا وهو هريصمو * ين لك عجرم هيل هملاو 0. دعب قا اوه ذأ لإ ىلاعت

 ف وراهظا دحاولا هلل كلملا 8 نوت وم .ءأدنلا اه ىنمل وه اديأ 0 رااصبلا
 مسالا أده نم دعلا ظح ( قتلختلا ) ادباو الزا ةظحل لك فو ةعاس لك ينو موب لك

 لامجاو لاوحا نمنيَش رقلاإ فاصواب ىلحتلاب ءاململاو نوملاصلا هيلع املاثراو نوكي نا

 ءاعملاو فرغملا نيب افلا ريحتم هركز اذاف ةريخلا لاوزل هتسصاخ (صاوقلا) لاوقاو

 ناس ىلع اهاياغ ىلا هنارييدب قاسس ىذدلا وه ( ىنملا) © دمشارلا 8 هيربح كاز ]
 ١ ( قلختا ١ ىلاعت هللا وهو دشرم داشراو ددسم ديداستو ريشم ةراشا ريغ نمو دادسلا ظ

 يف هدساقم نم باوصلا ةلكاشتم ةباصا ىلا هتارتيدن ىف هتااده ردَش دع لكد شر

 رظاو ةرم ةثام ءاشصلا دعب كلذل ركذف لمعلا لوق هتيصاخ ( صاوخلا ) ءايندز هسنيد

 هناوا لبق لعفلا ١! ىلا ةعراسملا ىلع ةلجسملا هلمحت ال يذلا وه ( ىنمملا ) ب / روصلا ملعا

 ةردلا هاج نع اضرخإؤ ال ووددح نآس ىلع اب رجعو مولم رد رومالا لزب لب

 هناوا ف ءىشث لك ع دوب لب لجعتسم يدش اهناقوا ىبعاهمدش ال و لساكتم .ريخأ اه

 ىلا وعدن عاود ةاساقم ريغ نم كلذ لك ىنش 6و نوكي نا بجم يذل دلا هجولا ىلع

 وأ نيدلاياد تاس وههريص ىنعم نال ةاسابقم نعولخم الفدعلا ربص اماو ةدارالا ةراضم

 مادقالا ىلا عادلا عفدف ناداضتم نامعاده ذاجت اذاف بضلاو ةوبشلا يعادةلب اقم ىف لعفلا

 ةلجملا ثعاب و اروهقم ةلجعلا ثعاب لعجّدا !روبص ىمسريخأتلا تعابجملا لامو ةردابملاو
 ظ نا مسالا اده نم دسلا ظح ( قلحتا ) ةلحسملا نع دعبا وهق مودعم ىلامت هللا قح ىف

 ءركذ نف اياللا مفدل هتصاخ ( صاولا ) ةيصعملا نعو ةعاطلا ىلع ربصلاب اسنتم نوكي

 ش لمكسولا معن وانصح وهو قيفوتلا هللابو ةكب هبصت ةرم هلام سمشلا عولط لق ظ

 ؤ مانا ردلا ىف يينزتلااذسه لع نآرقلا ف: روكدم اهلك ىنسحلا ءاهسالا © ةمهم 0

 (سا نورسشعوهتس ةرقلا ةروس ىنف اه ءوعداف ىنسحللا ءامسالا هلل وىلاعت هلوق دنع ىبفاملل
 فّؤراب ىفاكاب مممساب عيدنا مسا واي ريصباي بأ ونا مكحاي ملعاي ريدفاب طبحتاب صو

 يلعاب موبقاب ىح اي وه الا هلا ال طسأب اي ضباقاي ميلحإب روفغاي دحاو اي هللااب راشاب |

 هلا ال وه الا هل | ال لديو ثراواب باوب اب لدب هخعسن ىفو دسم اي ىنخنإ يلوا مظعاب



4 01 
 سشرأي 4 ةعس . ءاسنلا قو ٠ ه عبر ساي باهو إي مناقب ثا نارمع لا ىو ٠ ءا الا

  رعاقاب رطاقاي ةسمح مامتثالا ىفو . لمكحواب ثمغماي ر.وفغاي رفاغ اي دمهشاب ييسح اي.
 | مناي نلهسا لافنالا ىفو ٠ .تيمئاب ىبحت اب نامسا فارعالا ىقو ٠ ريبخلي تنيطلاي رداقاي |

 | دودواي ديجحاب يوق اي بيبعاي بيرقاي ظيفحاي ءامسا ةعبس دوه ىفو  ريضتلا منيو ىلولا |
 أ رجلا ىو .ناسان مسا .مهازبا ىفو ٠ ىلام ماي ريكاي نايسا دعرلا فو ٠ دي ربامل لامفاب
 | ىف ٠ كعاباي مسا جملا ىفو ٠ ثراواب قداصاي نامسا مثرم يو ٠ قالسخاي مسا

 ىداهاي مسا ناقرفلا ىفو ٠ نيماي قحاب روناب ةنالث روما ىو ءمرركاب مسانونمؤللا |
 ديدشأب را رفاغاي ةعبرا نمؤملا ىفو . روكش اي مسا رطاف ىفو ٠ حاتفاب مسا أس فو

 1 ٠ راب مسا روطلا ىفو ٠ نيلملا ةوقلا اذايقازراي ىحاي ةنالث تايراذلا فو ٠ لوطلا اذاب |

 أحلا ىو ٠ رخآ اي لوا اي نطاباب رهاظ اي ةغبرا ديدحلا ىفو ٠ ماركآلاو لالجلا اذا 1 ١ برا نقرسشملا براي ةلالث نمحرلا فو ٠ ردستقما كيلماب نامسا تبرتقا قول

 '«روصم اي ءىران اب قلاخاي ربكتماب رابجاي زبزعاب نممهماب نم ؤماي مالساي سودقاي ةرشع
 ةحافلا ىفو ٠ دمصاي دحا ان نانا صالخالا ىفو ٠ ددعماب «ىدساي ناسنإ جوربلا فو |
 ؛ دوجوم ريغ ءاهسالا هذه ضعب نا قم الو.كلام اي محراي عحراب براي هللا اي ةسمح 8

 عا هللاو ىلاولاك ءامسالا هذه ىف دوجوم ريغ وهام ايف نا ىىذمرتلا ةياور ىف

 م ملنعالا لا مسا ىلع مالكلا ف
 ماظعالا لا مسا لسوءيلعالا ىلس الا لوسر لاق تلاق اع هللا ىضو ديرب تن هاا نع

 لا ةحتافو مح رلأ نح رلأ وهلا لال ٌدِحاَو هل محفل يتب الا نيتاه ىف

 ىذمرتلاو دواداوباو همحامامالا هجرخا موق 1 يملا وهالا لال لأ مآنارح

 عماملا ىلع هتيشاح ىف ىنفحلا فراعلا لاق ىوانملا هنسحو ىمتلعلا هسحمسو هجام نباو

 نعو ©. ها مويقلا ىلا ميحرلا نمحرلا وهو ناتب آلا ناناه هيلع تلمشا ام ىا ربذصلا |
 مظعالا هنفأ مس | سو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق لاق هنأ امبنع هللا ىضر ساع نا

 « اربملا برغل : هب الا كل 1 ثلام ؛ مهللا لق هي آلا هذه ىف باحا هب ىعدا ذا ىذلا 1

 | مسا لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنا نع هنع هللا ىضر صا و يبا نب دعس نعو
 ] 7 هسجرتخأ ىم نأ نوب ةوعد ىطعا هب لثس اذاو باحا هب ىئداذا ىذلا مظعالا

 | توا نلعب ىفوهد ابي اعد تا ىم نب سنوي ةوعد ىزيزما ةمالملا لاق ىربطلا ربرج
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 الأ طق ءىث ىف مسم اه اعدام "يمل الكل نم نكي !َكناَحِسس بنا الإ هلا الهو :

 ظ اهناعد ذا نويلا ىذ ةوعد ملسو هيلع هلا لح هلوذ وهو ها ينأي ربخ ىف اك هللا باجتسا ْ

 ىف ملسم لجر اهم عدب ل نيملاظلا نم تنك ىلا كءاحبس تناي الا ء119توحلا نطب وهو

 ىتبسلاو ؟اسملاو يفاسنلاو ىذمرتلاو دما مامالا هجرخأ هي هلا باجتسا الا طق ءىش ||

 سابع نبا نع سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا جرخاو © هنع هللا ىضر دعس نع ءامضلاو |
 تابآ تس ىف مظعالا للا مسا لاق هنا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع امبنع هللا ىضر

 دف هقناسلا تيداحالا نم هادع امو ريفصلا عماملا ليذ ىف اك رسشحلا ةروس رخل نم ْ

 > اذا ىذلا مظعالا - هللا مسا ملسو هيلع هللا ىلص هلوق كلذو ريخصلا عماجلا نم اسبذق 1

 احا وهجام نا هجرخا هّط ونا رمصلاو ةرقبلاف نارقلا نمروس ثالث باحا هب ىعد ْ

 حرمش ىف ىرب زر ملا ةمالعلا لاق نسح هدانساو هنع هللا ىضر ىلهانلا ةماما يلا نع ىتاربطلاو |
 ابهصخل : :ريثك لاوقا ىلع مظعالا مسالا ىف ءاملعلا فلتختاو ىعقلعلا لاق تيدحلا اذه ظ

 ريغ نم لاوفالا صيخلتو تلق لاق موظنملا ردلا هباتك ىف ىطومسلا ظفاحلا ىنعي انش
 زوج ال ةممظع اهلك هللا هامسا نا ىنعي هل دوجو ال هنا لوالا هنم دب الام الا ةلدالا ركذ

 ىرعشألا سحلا وباو ىربطلا رفعج وبا مهنم موق كلذ ىلا بهذ ضعب ىلع اهضعب ليضفت ]

 لضفت روحمال ءربغو كلام لوف, وحن و ينالفابلا ركب وبا ىشاقلاو نابح نب مثاح وباو ا

 ظ هب رارملا نا ىلع مظعالا هللا مس |اركذ نم دروام٠ ءالؤه لمحو ضعب ىلع نا رقلا ضعب

 نا ىدلع ىدلاو و مظعالا هللا مسا نيسن ىف ران "الا تفلتخا ىربطلا ةراسبعو ملثملا ا

 هلاك هسم مظعا «ىل : الو مظعألا مسالا هنأ اهم ربخ ىف در ملذا هحمس اهلك ل اوقالا ظ

 لاقو مظع ىنمم ىلا عجريف هنم مظعا هنوكب هفصو زوم ىلامت هناسادجزم مسا لكل وشب

 كلذ قلطا 5 كلذب ىئاذلا باوث ديرم اهب دارملا رابخالا ىف ةدراولا ةيمظعالا نابح نا
 مو هملعب ىلاعت هللا رثاتسا اهئ هنا يناثلا لوقلا ٠ ئراقلا باون ريزم هب دارملاو نآرقلإ ىف |
 للا هنا عبارلا . فشكلا لها ضعب نع نءدلا رخبف مامالا هلفن وه هنا ثلاثلا ٠ ىطسولا ْ ةالاصلا ىفو ةباحالا ةعاس ىفو ردقلا ةلمل ىف كلي لبق مهفلخ نم ادحا هيلع علطي |

 رلا نمحرلا سداسلا ٠ ميحرلا نيخرلا هللا سما ٠ هريغ ىلع قلطب ال مسا هنال |

 ها ”رحاو هلا محلا نينب الا نيتاه ىف مظعالا هللا 0

 هوم وخلا هلال نارمع لا ةروس ةحتافو مح لأ نحل و 0

 لاق "هو نارثع لاو ةر ةلا لا روس نالث ىف مظعالا هلا ا والا عباس ؤ

 0 رادلا ةداعس »يي
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 مسالا ٠ ماركحالاو لالا وذ ضرالاو تاومسلا ميد نانملا نانْلا نماثلا ٠ ىزارلا
 ىداحلا ٠ ماركآلاو لالحلا وذ رمثاعلا ٠ ماركالاو لالجلا وذ ضرالاو تاومسلا عبدي

 لاق دحأ اؤنك هل نكحي ملو دلوب و دلي مل ىذلا دمصلا دحالا وهالا هلا ال هللا رشثع

 رمشع يناثلا٠ ٠ كلذ ىف درو ام عيمج نم دنسلا ثمح نم حجرالا وهو رحم نبا ظفاحلا
 تنال هل ١آل نونلا ى ىذ ةوعو رشع عبارلا ٠ كلملا كلام رسثع كلانا ٠١ برايز
 ٠ ضايع هإق' دحوتلا | ةطكرششع سماحلا ٠ :نيملافلا نم تنك ين تنام

 مسالا هملعي نا ىفاعت هللا لاس هنأ نيدياعلا نيز نع ىزارلا رخفلا هلقن ام رشع سداسلا ْ

 . || قخعوه رشع عباسلا٠ملفعلا شرعلابر وهالا هلال ىذلا هللاوه مونلا ف ىأرف مظعالا
 ثسحم اق رغتسم هنر هب دملا اعد ىلاعت هنامهسا نم مسا لك نا رسشع نماثلا « ىنسحلا ءامسالا ىف

 قداصملا رفعج هلاق هل بجتتسا كلذ هل ىتأت نم هناف لا ا رغ ذئتلا- هركد ين نوكي ال

 ظ تبنا اصخللم ها لا نورمثعلا ٠ ىتكرزلا ءاكح مهللا هنا رشع عساتلا  اهريغو دنملا

 مامالا ملفعالا هللا مسا ىلع مالكلا طسب دفو ريغصلا ممألسا ىلع ىزي زعلا حرس ةراع

 هباتك ىف هنع هللا ىهَر ىجفاشلا ىتمسلا ىعفاملا دعسا نب هللا دع ىدامس هللأب فراعلا همالعلا

 دعب نارمع لإ ةروس ىف اصوصخت الصف هل دقعف ملفملا نارقلا صاوخ ىف ميلا ردلا

 ىف لصف لاقن موق يح وهلا ل١1 ال ل ما ىلاعت هلوق وهو ا يلوالا هيلا
 ءاملعلا ابق فلتخا ةل اسملا هذه ىليرسلا مساقن اوبأ ظفاحلا لاق ملفعالا هللا مسا ىف لوقلا

 لامن هلاسا نم مسا نوكي الاوا5و ىلاعت لا ء(سا نيب لمضمتا درت ىلا دئاط تيهذ

 ىنعمب نوهاو ريك ىنعمب ريكآو ميظعلا ءاسنمف مظعالا هللا مسا درو الكو رخ الا نم مظعا
 ىسباقلاو ريز ىلا نب دمج وبا مبنم ةعام ىلا هسنو لاطب نب نسحلا وبا كلد لشن نيه |

 | اذه مزجل نكي مل ملسو هللع هللا ىلس هللا لوس رنا اضبا هءاوحتحا امو اهريغو |

 | نب هللادعو ءاروعاب نب ماعلبو ابخرب نب ففصا للم ىنعب هود وه نم هماء دقو مسالا
 | لمجم ال نا هتمال ءاعدلا ىف دبحا ني> وعدنل سو هبل“ نبا لص نكي [ورماتلا ظ

 ]| مانعالا مسالاب الا منعام هيلع زيزع م فور مالسلاو ةالص'' هيلع وهو مهس مهساب
 | ءامسالا راك وه الا ىلاعت هئامسا نم مسا سبل هنا انملع اذ عئم املف مهيف هلباحتسل |

 | ىلامت هللا لاو ءاش نأ عنو ءاش نا اهضعب اعد اذاهل هللا بحت ةلضفلاو مكحلا ىف

 | اذه مهاظو ىلا ءامسألا هلف اود امانا نمر اوُحدآوأ للا اوعأ لق ظ

 هنأ ىلا ءامللعلا نم مهريغو ءالؤه بهذ كلذلو ىنسمحلا هللا ءاهسا نيب ةيوستلا مالكلا
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 || ليحتسيف دحاو بر نم دحاو مالكفنال «ىث نم لضفا هللا مالكثرم ءىث سيل
 ]| له لاش نا مهعم مالكلا حاتفتسا هجو هنع هللا افع مساقلا وبا خمتلا لاقو * لضافتلا
 ْ المح هياحبس هللا لضشن نا الع لمحتسي الو طرسش لمحتسي ما القع اذه لمحتس

 ١ باوتا ةدايز ىلا مجار ليضفنلا ناف ةسلك ىلع ركذلا نم ةلكو لمع ىلعربلا لمع نم
 : نم ريثك ىلع ذاهل او ةالصلا تلضفو اعامحا لفا وا لع ضئارفلا تلضف دقو هناسقنو

 ١7 ىلا ضعب نم برقا هضعب نوكي نا دعس الف لامعالا نم لمعركذلاو ءاطدلاو لامعالا
 2 مالك نم وهو ىمسللا نع ةرابع ءامسالاو ضعب نم ةرخ آلا ىف اباوث لزجاو ةباجحالا
 || ىلامت هاما ىف لون ال كلذك ريغ الو وه هللا مالكىف لوقن الو مدقلا هناحيس هللا
 ةتدحلا انظافلاو هتولحلا انعنسلاب نكح انملكم ناف هريغ الو وه أبن هم اك اهنمضت' تلا

 © اذه تين اذاو َنوُلَمْمتاَمَو 'يقلخ ف 1و لوش ىلاعت هلهلاو انلامها نم لمح انمالكتف

 ]| ىالاو روسلا لمضفت فلوقلا كلذكق اه انوعد اذا هامسالا نيب لمضفتا زاوج حصو

 اسر مالك وه ىذلا وللا ىلا الانلمع ىهىتلا ةوالللا ىلإ عجار كلذ ناف ضعب ىلع اهضعب
 ظ باتك ىفكمم هبا ىا يبل لسو هيلع هلا لص ىتلا لاق دو ةميدقلا هئافص نم ةفصو

 نا لاحمو رذنملا ابااي علا كنيلل لاقف موق ١ هيلع | وه الا ه] | آل ل الافق مظعا ل
 أ نارقلا ىفةبا ىادل لوقي فركت مظع ةلكنأ رقلا نال مظع ىنمع مظعا هلوشب داري

 نوهاو ريك ىنمع ريكا مهوق نم هن دهشتسا ام لكك لذكو ةميظع هيف ةيآ لكو ةميظع

 ىرجت لهو ملظعالا هللا مس !انلوقام لبق ناف ىرهفلا ركب وبا شمعلا لاقو # نيه ضم ظ

 هللا ءايسأ ىف ةراغللاو روفتاو ةلضافللا روصتن فك لب ىلاصت هللا ءاهسا ىف ةاضافملا |

 ةباحالا هب برق ام مظعالا هللا مسا انل وق نا باوملاف ٠ ىمسملا وه مسالا ناكاذا ىلاعت
 ]| الوااما انلق باجع ال مث هن وعدم ناسنالا لاب ان لمق ناف باحا هب ىعد اذا هلوق وهوا
 ىعغادلل نيعّس مل ناف همق ظافلالا فالثخال نونللا لاجت ىف وهام و :هشمت نع عطق الف

 مث ظافلالا هذه ميم هناعد ىف ناسنالا عمخ ولف لبق ناف هن ةباحالل بارتقا لعب | هنيع
 | انم نكمل اسانن عحرو كلذ دحا برجي مل نآلا ىلا انلق انلق . هيف مكباوجام هتجاح ضقت

 ' هب هللا وعدب ال هنأو مظعالا مسالا نع ءوركذ ام ناف لاق نإ ىلبسلا لاقو * باوجلا

 مسالا اده نا اهدحا ناباوج كلذ نعانلق ه ءاطعا الا ائيش هب لأي الو هياجا الا دحا
 نوحي و رهاط الآ هسع ال امظعم لذتم رغ انوصم هملع اذأ اثق ناكنوم دانع ناك

 هريغ ىلأ تفتي ال هب ىمسملا ةمظسب هسبلق الثما دق اتم هاضتقمم الماع هفرع ىذقلا



 «..و
ملا ض رعم ىف« ملكت ولذحأ املف هاوس فاح ألو ش

 ذءاضتقم لمعت مو لزهلاو تالاط

 ظ تالا لبق نم ناحل ام ةجاحل: ءاضقو ةباجالا ةعرس نم هيف نكي لف هتبيه بولقلا نم

 | ىلامت هللا ناركذبف ناعزان نيلجرلاب ما تنك دق مالسلاو ةالصلا هيلع بوبا لوق ىلأ |
 ىو ٠ قح ىف الا ىلامت هللا ركزي نا ةيهارك امنع رغناف امهمصاخت ىا امهعزانت ىف |

 هسقف رهط ىلع الا ىلاعن 0

 يلا نم لأسام رش الل نم هن نرصي كاماو لام ل رغ نذر لرش ظ
 ١ ىطعاو اسمن دقف مني مسأب لعجمال نا هستال مسو هيلع هلا لص ىلا وامو ا

 ١ هما هده ىم ١ مالسلاو ةالاصلا هملع ل لاق دقو ةرخآلا ىف ةعافشلا كلذ نم مهاشوع )

 دواد وبا هجرخا ناقاولزالزل ايدل ف ياذع باذع ةرخألا ىف الع بل ةموحرم .

 | ىلا ىلع محل ءزاعد ٠ باخ اف ةمالا نع ةرخآلا ىف باذملا فرصل اسببس نقفلا تناكا ذاف

 | رداقل اره "لق تلزن نيح رخآلا سو هيلع هللا لص هئيدح تلم أت وثددحلا اذه تلمأت '

 ْ 'مكحانابّى ب زو عمساملف كهج وب ذ وعا لاقف'يَو ف زم ابدع "لع تر نأ ىلع 1

 ١ مسمو هسائلاو ىلو الا نم هما تديعا 2 هللاو ائنهه نف نوهااذه لأك ضعي أت :

 ش ابا ريغ ادج نسح اذه لاقف نيفراملا شعب لعمالكملا اذهتضرعدقو الأ نيد نحتةنلاتا :

 ظ ادعس قلخاف ةي الالوز دب تناكن اف ال ما ةي آلا لوزن لبق «نلاسم تناكىردن ال 6

 | ىف وهو هيواعم ى دجسم ىف اجاعد هنا اطوملا ف سدلأ هل تلف احم نوكي نارظناا |
 1 محسلا لاق هه رقاو قحلل نعذأو من لاقث ةكم مامنالا ةزوس نا الخ الو ةسدملا |

 | هزاعد باجتال مث ةجاح ىف هير دسلا وعدب نا نوزوجت لهف لبق ناف يرهفلاركب وبا | :

 0 0 ا

١ 

1 

 1 يلغي ال ءاعدلا نال هن وعد باج نوكسسي نا همولعم ىف قسم هر :لأس ناانلق

 1 نوكت نا زوجي اننق ذانيح ملفعالا مسالا ةدئافاف لبق ناف ءاضقلا ورب الو مولملا |

 | ىف قبس هناسلو دبع بلق ىلع هدر الو همهليال ىلاعتو هلاخبس ىرابلا نا هتاف
 ْ لبق ناف وناسل ىلع ه رجم مل ةجاللا ءاضق مولعلا ىف قبسي مناو لأسام ناوكت هملع |

 ا ناسل ىلع تاوعدلا راسى رجم دق لب كلذك ىمل انلق تاوعدلا رتاس ئتارم هذع

 ظ بتجاح ىفش ال هنا مولعملا ف قيس نم نأسل ىل اعو هتحاح ءاضق مؤلغملا يف ىتسس نم |

 قفارعالا ةروسى ةباحالا عناومو ءادلا ىف ةياحالا طورش ىلامث هللا ءاش نا نيبنسو [



 #« هداج

 عضاوملا ضعب , يف» مسيو ةباجالا طقرش نم طرصب ةبعدالا لاس يف لحم نا زوحنف

 | مداوملا ىتتسو هباحالا طورش لصحت ىعادلا ناسل ىلع مظعالا مسالا هللا ىرجا اذاف
 هىراقل نوكف هنابآو نارفلا روس ىف لضافتلا ى ىرج اذه ىلعو ملقعا هلوق ىنمم اذهف

 لوق ىلا ىرتالا اهراس هنوالت ىف نوكي الام هنسحو باوتثا ةرثك نم ةروسوا ةيأ
 ثلث لدمت دحا هللا وه لقو ابحاص نع لداحتن لراس لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 1 هفددملاو راغتااماو ءاهريثل صئاصخلا ءذه نورك د. الو كلذ لاثا ىف نارقلا]

 دافع اهسا ةيمست لك ىمست دقو ةريثك تاممست دحاولا ىمسملل نوكمف تاممسنتلا ىلا
 وأود مل لق الاع هلالطب انجن وال ءددصب نحن امجرخم نا الولو ةاحتلا قاذح

 ظ ملظعا للا باتكص ىف كم ةيأ ىلا هلوق هيلع لمحم نأ زاج ام ةسرعلا فاح ناك

 | برقو ةوالنلا باو ىف لضنالاو هنم مظعألا نع هلأ سامئاو مظع هلك نارقلا نال
 لامتو هناهسا مظعا وه اهسا هلل ناو مظعالا مسالا توبث ىلع ليلد كلذ ىفو ةباحالا
 ءىوثا نم باكل أ يف انظرْفاَم لوق لاعت لاو مسالا كلذ نع نآرقلا وام نا

 هلضق دقو هتماو ٍلسو هيلع هللا لص ادم همرحسل هللا ناكامو ةلاحال نآرقلا ىف وهف

 ظ هبف خا هنا لق دقف نآرقلا ىف وه نباف تلق ناف ٠ ممالا ىلع مهلضفو ءامينالا ىلع

 ) « اولكس الو سانلا دبتجبل ناضمر ربش يف ردقلا ةلملو ةعجللا موب ىف ةعاسلا تيفخا ©

 لاو نآرقلا لها دع ربتشاو ةمالا ىف ضافتسا دق ىرهفا ركب وبا خبشلا لاقو
 | هاناانا اهو ىلعا هن لس اذأو باحا هب ىعد اذا ىذلا مظعالا مسالا هلل نأ باتكلا

 ؤ رئاسو ةباحصصلا ص وصن و سو هيلع هللا ىلص ىبنا نع تاياورلا نمهيف اندنعام كيلع
 ! اتنايا ءانسنا ىذإأ 5 ”ميَلَع لاو ىلا_هنو هناحس هلوق كلذ نم ن حاصلا فلسلا

 لجبرلا اذه نا مهريغو لئاقمو ىدسلاو قاحسا نباو سابع نبا لأق امهم خملسن او
 ا هنم بتخاف كلملا هللطف مظعالا مسالا هدنع ناكو ءاروعاب نءماعلي همسأ لسارسا ىىنم ظ

 | روم ىتاف هيلع لمعي مل روشب ىل عدا عن لاق مظعالا مسالا بحاص تنا هللاقف هيرفظ م |

 | كلملل لاقف ارمج روثلا طقاستق هذا ىف ملكساو هيلا ماقف هنم وندن نا دحا رد الرمحأ
 أ لئارساىت نع فكق روتلاب لزنام كب لزنالاومهب لمت امو لب رساىنن نع نيت
 | لاق ه كيلا 1 انآ باّتكل أ نم ملع م دنع ىزذل أ لاذ ىلاعتو هناحيسهلوق كلذ نمو 3

 | احا بود اذاىذلا لخع الا هلا مسا هدنعايخر بن, فصا وه هريغ وةدانق نرسفملارثك |



». + 
 ىلاعتو هناحبس هللا اءدو ىلص نيج ايخرب نب فصا نا سابعنإا لاق ىطعا هه لس اذاو 8

 نيعلا وم هيثيع ناهلس دق كقرط كسلا ىهبس ىتح كننع دم مالسلا هيلع نايلسل لاق

 | افرح ضرالا نوق رحم ضرالا تح نم ريرسلا تلمح ىتح ةكئالملا هللا ثعبف فصا اعدق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلازا ةشئاع تورو هناهلس ىدب نيب رب رسلاب ضرالا تقرخنا ىتح
 | ءاعد ىرهزلا لاثو٠ ٠ مويفاب ىحاب ايخرب نب فضا هب اعد ىدلا ملفعالا مسالا لاق

 | اهشث رعب ىتتلا تنا الاهل ل11ل ادحاو اهل 1 ءىث لكدلاو اني باتكلا نم رع دنع ىذلا ْآ

 ]| اذاب ىطعا هب لئس اذاو باحا هب ىعد اذا ىذلا مظعالا هللا مسا لاقو هدد نيب هل لثف

 | ”َتوُراَه لباب نيكحَلك أ ىلع ل رب امو ىلاعت هلوق كلذ نمو ٠ ماركآلاو لالحلا |

 | تورامو توراه نا ىلكلاو ىدسلاو ةداتقو ىلاط يباب ىلعو سابع نا لاق تورامو |
 تمصنخاف ءاهسلاىلا ادعصو مظعالا هللامسا ارك ذامسما اذاف امهموب سانلانبب نابض اناك |
 ١ كولم نم اهرب ىف ةكلم تناكو اهرإب ءاسن لاما نم تناكو ةرهزلا موب .تاذامبلا |

 آ مظعالا مسالابىناربخ ىتح ىناكردن نل تلاقو تباف ابسفن نع اهادوارو اهم انقتفاف سراف

 تدعصو ه.'تملكتف كلذ اهاملمف ربكآلا هللا مساب الاقف ءاهسلا ىلا هب نادعصت ىذلا |
 | كح رك 0 ىشاقلا لاق ٠ . كك تنس ءامسلا ىلا 3

 أ هتيم اال نادعصب الع اخينا لق يشل ١ نانا لا ةرهزا

 لسارسا ىباياش نمأسضب ةيهزلا تناك و رحيلا مهملع و اهءانلوا ةملمت يهف نطابشلا

 ظ ركب ونا ىضاقلا لاق أك وك تحسم و تسيغ ءامسبلا ىلا هن تدعص مسالا تملعت امل اهءاو !/

 00000 م

 انك ا ل ايل نا ا ا

 || حاورال | ضقن تول كلم نا ربخلا ىف ىورو « ءوملعاف كلذ نم ائيش ليحم ال لقعلاو
 !َِ حاورالا ذخأي يكل وه نملوق سوهو هن صخ  ىذلا ملظعالا هللأ مس ١ دو ءاعدلاب ْ

 أ اهركذ ءدقتىتلا تاب آلا هذهيفو ٠ ةدعاشم راطقاىف ةءامح ءاورا ضف فكر دعا نم !
 | نيسهجو نم ايم لالدتسالا عضوم امئاو.ا ةركذ ام ريغ لاوقا , :معباتلاو ةباحصلا ناب

 هللا مسا نيملسملا ت تاداس نم مهدعب نمو ةبادحصتلا ةئسلا ىلع . - حدق هنا |اهدحا |

 ةرلب دارملا سبأ لوش ميضعف ةيآلا وسفن يف اوقلتخا امئاو مهلم ٠.١ ءركس ملف ملفعالا
 نس اإل ١

 )هنا يناثاو.مظعالا مسالا ن وكب نا اذه ركسإ و رخآ» «ىنث اهب دا ٠1١ ”و مظعالاهللامسا

 : نيقتحلا ملفعم دنع سابع نبالوق حبجرت بجو ةآ لب وام ب ةباحصلا فلتخلا يم
 نإ هب دفو ليوأتا هلع مهلا لاتو ءددس لا 5 لس يتانا لد :



 4 هدعوا

 ةبإ مضعا ىع نوكت ناروصنم الذإ اب هنا مفعالا مسالا ىلا ةراشا لضقا لق مو

 ايف ملغعالا مسالا نال تايالا ملظعا تراص امو اهنود اهريغ ىف مظعالا مسالا نوكيو

 انه امو ململا نم هللا اطعا امبايب أ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر أنه فيك ىرث الا.

 الا مهم هفرس الانف مالا د تناكو ىمظملا هي الاو مظعالا مسالا فرع ناب مظنعب الا

 ٠ نيواغلا نم ناكف ناطسشلا همعّس نا لبق ماعلبو ا تسآو مانا نب هللادمك دارفالا ظ

 نع دواد وباو ىذمزتلا هسجرخا ىذلا ةملس ما ثيدح ىف اصوصنم ريخلا ىف ءاحدقو ظ

 هلال وه ْم ىلا_عتو هناحبس لاقو ةملس ما اهنيك وامبلع هللا ىضو ديزي تنب ءاهسا
 نيملاعلا بر هلل دمحلا لاق مث مسالا اذه وعداف يالا نيدلأ هل نيصلخت وُعْدََ وُهَآلا
 || دق تلق ٠ هملمن نكت ملام مظعالا مسالا اذه نم انملع ذا ءركشو هدمج ىقلعاث اهنت
 قرزلا شاع نب ديز وهو الجر عمس ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دواد ما ىور
 تناالا هلأ ال دمنا كل ناب كلأسا ينا مهللا لوقت هدنسم ىف ةمابسا نب ثواخلا همساركذ
 أ ةمسنتو ملفعالا همساب هللا عد لاقف ماركآلاو لالجلا وذ ضرالاو تاومسلا عيدي نانا

 هلال مظعالا مسالا وه وهالا هلآ ال للا هلوقو ماركآلاو لالجلا وذو ناملا رك ءركذا ||

 هَط ةروس نم صفح وبا هجرختسا امورفعج وبا لاقو ٠ ءريغ هب مسي مو هل مسالا
 وْهآلا هال هلل وهو ىلاعت هللأ مسا ركذ ايف اندجو دق هل لاقبف مويقلا يملا ركذ وهو

 لاو ةرقلا ةروص قام هل ىلام قفاوبو ئيداحالا قفتت هى سلا هاسآلأ دل

 مسا لاق ةقمنح يبا نع نسما نب دم ىورف ءاملعلا ضعب لاق بهدملا ادببو نارم ظ

 هبوب رلا نم قتشم برلاو همحرلا نم قتشم نمحرلا نا ىرت الا هللا وه مظعالا هللا

 هللا مسا نع للادع ن' لبس تل أس ءالعلا نب ركب لاق « ءىنتغ نم اقتشم سبل هللاو

 انيطعب الو هلاسن نحنو ىلتعا هب لئس ازا هنآ لبق دقق هل تلق هللا وه لاقف مظعالا
 أرق مث تقولا ىف كلاحألا هءاحاشم نمالا هى لك نم عراف كبلقو هتاًاسول لاقت

 لاقو ٠ ىموم رما ىف ةلاسملاىفالا ءىش لكنم ىا ًاغراف ىتوم ّمأ ُداَْؤف حبو
 ٠ ايلا فاضياالو هملا ءامسالا عسمج فاضت هنال هللا وه مظظعالا هللا ىس اكراملا نبا

 ىح اب وه اضيا سامع نبا نعو ٠ رهاظ اب وه هنع هللا ضر للاط يبا نب ىلع لاقو

 وه الا هملعيال مسا ىلامت هللا ءاهسا نم لاق نم قاحسا ونا ذاتسالا لاقو ٠ مونقأب

 | امينع هللا ىضر سابع نبا نع نيتباورلا ىدحا وحت ىلع اذحو مظعالا هللا مسا وهف
 مساقلا وبا ظفاحلالاةو٠ ىصاعملا لر مظعألا هللا مسا لاق اضيا ىلع نع ىوودقو )
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 5 ةيواعم نرع كلام نع حم انئدح لاقو هدانساب دواد وبا ىورف ةسلا اماو ٠ ٠ سانع |

 || هللا ىلص هلا لوسر نا لاق هنع هللا ىذر هسا نع ةديرب يبا نب هللادسع نعإ

 > دحالا تناالا هلا ال يذلا هللا تنا كنا دبا يللا مهللا لوش الحر عمس ملسو هب هيلع

 أ ىذلا مظعالا سابا تلأس دقل لاقف دحا ا ؤفكدل نكي لو دلو مودل مىذلا دمصلا |

 ملفعألا همسأب هللا تلاس دقل رخآ ثيدح قر باحا هب ىعداداو ىطعا هب لئس اذا

 ظ نينب الا نيتاه م ىف مظعالا مسالا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ديرب تنم ءاهسا نعو ظ

 لا ًالهشأ ملا نارمع لآ ةحتافو مح رلا نزلا وه الا هل ! ال دحاَو هللا كلا د
 (| هلا لص ىتتا عمسلات هع هللا ىضر هبا نع ةديرب نبا نعو مقل ايا وها
 ٌْ الو ةبحاص دخت م دمص:دحا كنا كل أسا ينا مهللا لوف ة ةالصب الجر وهسلعإ

 نعو «ىطعا هب لس اذاو باحا هن ىعد اذا ىذلا مظعالا همسإ هللا تل اس لاقف'ادلو |
 كل مهللا لوس وهو ىلصي لج ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رم لاق هلع هللا ىضر سنا ١

 ]| لاقن ما ركحالاو لالملا اذاب ضرالاو تاومسلا عيدي اب ناسناب تناالا هلا ال دما

 8 هلوسرو هللا اولاق لجرلا اعد نورد هاا نم رفنل ملسو هيلع هللا ىلص ىتلا

 | نعو ٠ ىلعا هن لئس اذاو باحا هب ىعد اذا ىذلا مظعالا همسأب هير اعد لاق عا ظ

 ١ ىطعا هب لكس اذاو باحا هن ىعد أذا ىذلا مظعالا هللا مسا لاق هعفر هماما يباإ

 ]| روسلا هذه ىف ترظنف ىتشمدلا رفج لاق هطو نارمج لاو :رقلا روس تال ىف
 | َوعالإ ل1 آل هنآ ىمركجلا ةبآ هلئم نآرقلا ىف سبل انبش ايف تبأرف ثالثا
 تنعو. سلط ىو موْيَقل !قلا وهألا ل1311 نار هع لآ ىفو موق أ 'ىنحا ٠
 | هللا مما نا ىدنع باوصلاو ووكحذلملا رفعج وبا لاقو . موق ١ ىلا هوجاولا |

 ظ 2 اهمأ تريخا اهم اهنا الع هللا ىضر ديزي تنم ءاهسا نعو ٠ هللا وه مظعالا

 '] ل مكمل !و نيتبآلا نتاع ىف مظعالا هللا م |لوشب ملسو هيلع هللا ىلص

 8-5 موُسسقلا يحلا وه ألا هلال املا لآ نحره
 وه الا هلأ ال ملفعالا هللا مس | نوكب نا ىضنقم وه لب تلق ٠ .موسقلا يلا ركذ امهادحا

 تاق اسم لضفا لاق مسو هسيلع هللا ىلص ىبلا نا ًاطوملا ىف كلام ءاور ام. ىلا ىرالا

 ظ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا دواد وبا ىورو ٠ ٠ هللا الاهل ال لح نم نوستااو الا

 ظ لاقو هردص برضف مومقلا يلا وه الا هل ال هللا لاقف مظعا هللا باتك ىف ةيا قا ؛ ىال

 مظعاة بأ ىا ثيدحلا اذه ىف ىريشقلا مساقلا 2 ذاتسالا لاقو . رذنملا ابا اي لعلا كينبع
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 ' ىحو ةناملا ماع وهو هللا وه ىذلا مسالل ةسبان اهلك انا مسا نيعستلاو ةعسنلا ىف ىليبسلا

 ) اهاصحا نم ءامسالا يف لاقو ماع ةئام ةريسم نيتجرو لك نيب ةنلسا جرد ددع ىلع ةئام
 | ى ءارسالا هذهامتاو ىصخت اللا عت هؤامساو ةنْلا جرد وداسع ىلع ىهف ةنملا لخد
 ا كلاهساب كل اسا أظوملا ىف هل وق كلذ ىلع لدي نارقلا فاهرك ذا دا اه ريغ ىلع ةاضفملا

 | :! كسا ىصحا الكناحبس بهو نبال عماجلا ىف عقوامو ملعا ملامو اهنم تملع ام ىبسمخلا
 مسا زيزعلا لوقتف هملا ءامسالا عسمح فيضت كلا ىظعالا مسالا وه هلا ىلع لدن امو

 ؛ هللا لاق ىرهفلا ركب وبا خمشلالاقو ٠ زيزعلا ءامسا نم مسا هللا لوقت الو هللا ءامسأ نم

 اوعدا وا هللا أوعدا لق لاق م ايلكءامسالا عفا هوعداف ىنسملا ءامسالا هللو ىلاعت |

 ظ هن ىمس ىدلا مالا وهو هب ةوعدب نا قلخلا يدنو ةنامسا نم . مظعالاب أدب نمحرلا

 | دمتع رامج لكن م قئالخلا ىعاود قرصو هن ىمستلا نم عنمو هسفن هناحيس قحلا |
 , هوع عم هللا هسعل ةنغالتلا ن وعرف اذهف ةيالعو ارمس هن ىمستي نا ديرم ناطمشو ظ

 | انا لوش ناٌئرجتس ملوةمقنلا هموشو هل تلف ىلعالا مكبر نا رمصم طبقل لاق هنوريجو |
 ريغدحا له ىنب امس هل ملعت له ىلاعت لاقف هنف ءاعدالا نع رارسثالا هللا ضققف هللا

 ٠ ىلع ىىاودلا رفوو هركذب قئالخلا ةسلا قلطا يدلا مالا وهو هللا هل لاش ىلاعت هللأ ظ

 فلو نيموللخملا احلمو نيئغتسملا تاغ هلمجو هن قوفحلا ىف ناميالا قلعو *. قطعنلا

 هاريجمو الا هملب فاحت وا ةدش ىف دحا عش الف ن حتسملا ةنجو ىرياعلا ةداعو نيشناحْلا

 1 ةملطظ نم ماحرالا هتفذق اذا ايندلا راد ىف فلكملا ىلع ضورفم لوا وهو هللا اي

 قارف ماشخ رخآ وهوركا هللا اوخرصو لباوتلا هتقلت ايندلا حور ةعس ىلا ءاشحالا
 ىرجملام ىطاعت ىف ةضرع هنولمجيو مهارواحم ىف قئالخلا رشا هيو هللا الا هلا ال اينذلا |

 مسالا وهو 'مكئاَمْيآل ةَضارغع هلل اوَُمْجَت اَلَو ىلاصت لاقف كلذ نع اومن ىنح مهيب
 | كظولخح نعو كناوهش نع كماصقنا بجوبو هب مل ولا يف كام عج ىفن ىذلا

 اوُعدأ لاقف مهسوفنل عمط او مهولقل قفوا وه امل ءاعدلا ىف قلخلل ىلاعتدللا حسف انهو

 ىلضفس ينوعداف يب يتوعد مل نا لاق ىلامتو هناحيبس ها <.ح را ١ اوعْدأ وأ هللا

 الا يبصن هنف هسفللو الا ىلاعت هنامسا نم مساب دحا اعدام ىطساولا لاق اذهلو ىتمحر وأ
 نا اولاق اذهلو ييصن همق سفنلل سبل ةيئادحولا ىلا هوعدب مسالا اذه ناف هللا هلوق

 ةياَغ ىهو ناعالا عارتخا ىلع ةردقلل ههوأالا نالو قلختلا نود قلمتلل مسالا اذه |

 ظ ةدحاو ةملكلا مهاعد هدابع امدام لوا ديعس وبا لاقو٠ لامكلا توو لالملا تافس |

 نيادلا | ةداعس



>». 
 م * لد ىلاعت لاق هنا ىرئالا هللا هلوق وهو اهءاروام مهف اهمهف ن

 مم لاقت ءامل والل اناس داز مك دحأ لاقف صاخلال اناس داز م قئافملا لهال

 دمج نع ماثه ىورو. دحا ون هل نس '[ و داوي و دللي[ لاقث ماوعلل اناس واذ
 أ وهو هل الاوا هللا وه ملنعالا هللا مسا 0و ا سس لق ايش نسم نا ظ

 ظ ماقم ىوف ماقم يحاصل مهدنع كد ال' هباف نيفراعلاو هش وصلا نم زخاشملا رثكا داقنعا

 أ مهَرَذ مث هللا لق ملسو هيلع للا ىلع دمج هيبلل هللا لاق ادرج هللا مساب ركذلا
 | ةحح لاقو ٠ ةيف وصلا ضعل يهدم وهو هللا هركذ ىف لوش هللا همحر ىلشلا ناك اذه

 أ لاو ٠ قلخلا نم دحا ب 'مني  ىدلا صوصقلا مسالا الا لها ضع نع مالسالا
 أ لدتساو هللا وه مظعالا مسالا نا لكشملاب ىمسملا هءاتكح ىف ىواحطلا رفعج وبا

 ٠ امو قسعمج صميهك ملا ملفعالا هللا مسا هنع هللا ىضر ىلع لاقو ٠ مدقتملا ءمسا ثيدحت

 م درب ملظعالا هللا مسا ملع دقف ضع اهضعب فورطلا لصي بك نسحا نم مو كلذ هشا

 أ افرح رسشع ةمبرا ىو تررككو روسلا لل ؛اوا ىف تءاح ىتلا ةعطقملا فورحلا هوس

 3 لاو ٠ !ادحالا وه ءاملعلا ضعب لاقو ٠ ىه هن م لدل ق عط ص سر حا

 1 نوركحي يذلا هلوقب لدتساو انبر و مهضعب لاقو» ماركألاو ٠ لالخلا هذ وه مهضعب

 1 هلا مسا ةمالع ةباجتسالاو ةسبآلا "مَ مهل باج ىلا ادوُمْكَو امانق هلل

 . مسالا نا لاق نم لوق ىلع اذه درب الو تارم سمح انو محلوق دسمب كلذو ملنعالا

 ظ ٠ دوف ًامانقإ هلل ١ نو ركحدَي َنِرَل أ تاي آلا لوا ى ىلاعت للا لاو هللا وه مظعالا

 | محو ات ثنا او مضل أَم يلا بولا نع ةياكحهلوش لدتساو نييحارلا محرا وهل فو ]|
 نم ىرتكأ ةئراح نيد.ز نا ىننلب ثمللا لاق ٠ هل انْخََس اذ ىلاعت هللا لاق نجار

 ؛ لاقف هن رخ ىلاه. لاق ءاش ثيح هب لزب نا٠ ءاركلا ىف هلع طرتشا فئاطلا ىل ىلا الغي لحر
 | هل لاف نيتمكر ىلصا ىنعد هل لاق ِهِلئَش نا دارا املف ةربتك ىلتق ةبرمخلا ىف اذاف لزا هل

 | تلقف ىنلتقيل نانا تيلص املف لاق ايش مهتالص مهعفنل ملف ءال ؤه كليف ىلص دفف لص
 ظ نا دارا اسملف يلا عجرف انيش رب ملف جرخف هلق ال انوص عمسف لاق نيمحارلا محراب

 0| كلاحل َتنآ الإ هلا ًالوه لقو ٠ هلتقف اهم هنعطف ةبرح هدس سراف اذا ىنلتَش نا |

 | ىف ىداتك مالسلاو ةالصلا هيلع سنوب نع ةياكح ىلاعت هلوقل ”نيملاظلا َني تنك ينإ |
 | ىورو٠ هل انحَمتْلاَك نملاشلا نم تنك يب ! َكتاَحْس تنل هلإآل'نآ امثل |

- 

 ااكلا هب مف“ رع

 1 هللا



.4 
 لوش ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر تعمس للك صاقو يبا نبا ىعس نع ىنسلا نبا

 تاملظلا ىف ىداشا سنوب ىلا ةملكه نع هللا جرف الا بوركم اهوض ال ةملكملعأل ينا |
 مالاسلاوةالصلا هلعدنا ىذمرْثلا ىورو .نيملاظلا نم تنك ىلا كتاحبس تنا الا هلا ال نا
 نم تاك ىنا كناحس ننا الا هل ١ال توملا نطب يف هب راعد ذا نونلا يذ وعد لاق
 | باهولا وه لبقو .٠ هل هللا باجتسا الا يق ءىث ىف ٍلسم لجر اهب عدي ( نييللاظلا
 هلع اب ركر ءاغدل نينراولا ري وه لبقو ٠ مالسلاو ةالصلا هلع ناملس ءاعدل
 ضعب تعمسو لاق ٠ رافغلا وه لبقو ٠ ليكولا منو هللا انيسح وه لقو ٠ مالسلا
 لاح بسحم ءاهمالا مظعا هسلا ةيسئلاب وه امسا هللا وعدي عاد لكل نا لوس نيفراعلا

 لوق وهو ىنمملا بيرق لوقلا اذهو ءاعدلاب بولطملاو لؤسملا قفو ىلعو وعدن نم
 أ محم قراملا خمشلا تعمسو لاق قمقحتلا قيرط ىلاسو همفوصلا انحئاشم روهمج

 115 ةس ىلاعت هللا اهف رش ةلكم مرح لون نيف فلا ضعب تعمس لو ىربطلا نيدلا ©

 صوصخلا ملظعالا مسالا فرع دقف هماقم و هلاح ىف رؤملا همساي ىلاصت هللا فرع نم
 فراعلا و ملعلا عسيمسلا وه ليقو ٠ ءاعدلا عيمس وه ليقو ٠ بيرقلا وه لثو ٠ هب
 رمظ كلذا قفو ىتمو ءاعدلا ىف ءامسالا نم انركصذ ام عسمح نيب عملا هنكع قفوملا
 ءاعدلا اذه ىف ثممح دقو هللا همحر لاق نوزخلا زخكلا باب هل حتقو نونكملا رسلاب
 تنا الا هل ١ ال دللا كل ناب كلأسا ينا مهللا ىهو اهركذ مدقملا بف فلتخلا ءامسالا ١
 نين راولا ريخاب ماركصالاو لالجلا اذاب ضرالاو تاومسلا ميدي اي ناسخ اي نانماي
 3 اب ملاع"اب ملعاب لأ اي هللأ اب هلا اب لا اي ءاعدلا عسممسأي نيمحارلا محرا اي
 7 : 7 0 5 مكحاي طمخماب ىلعأ ملقا قحاب موا كلمأب كا م ئ
 دحا اي موسقاي ىحاي طسقماب ىبح اب عئاماي ىطعماي ىصختأي م ركأي عب رساي ميلحاي محراب
 ىسح نا كلاحس تنا الاهل ١١2 بي رقاب رافغا باهواي براي براي ب رايب رايب راب دمصأب
 لظعالا هللا مساب وعدن نا تدرا اذا هنع هللا ىضر بلاط يبا نب ىلع لاقو ٠ ليكولا عنو ْ
 تلق اهءارق نم ترف اذاف رشملا ةروس رخآو ديدسملا ةدوس نم تايا تس أرقاف ظ
 ةمالعلاءامالا خسشلا لاقو ٠ دعبل !ش ااعد ول ّلاوف اذك ىل لمفا.كلذك وه نماي 83
 هء توعدام ملظعالا هللا مسا ءاملوالا ضعب نع ىريشقلا ذ اس الا نع دوم ءاتلاوبا 8

 ىاب كل يحتشسا ةلاطلا هذه ىفه توعد اف هبلا كدلق عاطقناو هل كاميظعت لاح ىف
 | صوصخم مساوه لش وءماعد ارا رظشل' بنجم نم 'مآ هلوقب ءاظو هن توعد مسا



 « هدو

 / حلبعي ىذلا عشوملا فال + وعدبال هلع نف صاوحلا هدامع نم ءاشيإ نم هللا هملعي ْ

 .ليجنالاوةا روتا!ل ماي موبقاي يحاي هللإ اي نارمع لا ةروس ىف ىذلا مسالا مهضعب لاق« |
 | زيزعلا وه الا هل اال ءامسلا يت الو ضرالا ىف ءىث هلع ىنخم ال نماي مظملا نارقلاو
 ظ هسفنل دسهش نم اي داعمملا فلخم ال نماي همق بيرال مومل سانا عماجإ براي ميكسملا ا

 وهلا لآ ل طسقلاب ماسقتاوهو هقلخ ىلع امثق مهلا لواو ةكلالما هل تديشو ظ
 | زيزا

 نم زعتو ءاسثن نمم كلملا عزتتو ءاشت نم كلملا تون نما كلملا كلاماي للأا مكملا|

 راهلا ىف ليللا جوي نم أي ريدق ءىث لك ىلع كلا ريخا ادب ءاشت نم لزيو ءاشن
 ءاشنب نم قزربو يللا نم تيملا جرخمو تملا نم يبا جرخم و لسمللا ىف رابملا حوبو
 ]| املا ءىث لكل ًاوانهل | اي مخرب نب فضا هياعد ىذلا مسالا نا لبقو ٠ باسح ريغب |

 امل ىمرشملا نب ءالعلا هن اعد ىذلا مسالا نا ليقو ٠ اهش رعب ىنتثا ت تناالا هلال ادحاو

 نيف امل الضفلاضعب اق وءان”زجأملغعاب عي لعاب ملحايلاق نيتك رص رحب ضاخ ظ
 ةجردلا هذهف نم وم نج نم ةطساوب لامفلا اما نيبرض ىلع ءاملوالا رارسا نا لعا ||

 > هل وةكص ىهو صا وخلل ةجردلا هذهو ةطساو ريغب ىلاعت هللا نملافغا اماو ماوعلل 1

 ش دبنجلا لصو اذاف صلخت ديجي الا اهبلا لصب ال نيتجردلا انلكو نوكش نك «ىشلل ىلاعت

 / ىلوالا هجردلاب ىضارت نا كاياف نملا نمؤم رارسا هل تحال ىلوالا ةجرللا ىلا |

 ةهسانلا هحردلا ىلا لوصول ١| أس الهنا ملعاو نكلاسلا نم ماوعلا ةلزعم اهاف رع ا

 ادذهو ةيمللا ثاسفن ىلع تدسفا تررتغا اذاف اب رتغت ال م ىلوالا ىف كولسلا دعب الا |

 1 نونكملا مسالا وه مسالا كلذو مظعلا عولا عم عيرسلا ىلامت همسان الا كردي ال هلك ظ
 | نيتاه ىف مظعالا هللا مسا مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ٠ ءامأوالا الا هف رعب ال ىذلا |

 أ هلا آل نأمل |ىلاعت هلوقو ٌموُسقل أ أ وه ألا هلا آل هلا ىلاعت هلوق نيتبآلا |
 | روس ثالث يق مظفعالا هللا مسا مالسلاو ةالصلا هماع لاقو ٠ موسم | أوه آلا
ظتعألا لامس اصلا نونا وذ لاقو + هلو نار آو ةقبا ةروسأ

 | واه م

 ظ كنج دقو هيف هلطخ الئاق رونا دبع خسشلا مخ جعاشملا ضع ىلا يسرملا ىلبعا يب
 | ميحرلا نمحرلا هللا مس لوقتنأ وهو ةرم نيعبسحبصلاةالصدعب هب وعدن ملفعالا مسالاب |

 | دودو دسمصإب مثاداب مددقاي مويقاب حاب ملظملا ىلا لاب الا ةوسف الو لوحالو
 ١ وهو نيف راملا ضعب طخ نم هنلقن ءامسا ةعبس ىو ماركجالاو لاخلا اذاي رقه 1



 «.و
 لاقو « راصتخاب هنع هللا ىضر ىفاملا مالك ها رصقالاب نوف دل جاجحلا وبا خسعتلا ||

 ىربكلا نئملا ره ريشع سداسلا بالا ىق هنع هللا ىضر ينارعشلا باهولادع ىدمس

 نكلو باحا هب ىعد اذا ىذلا ملظعالا هللا مس اب ىف رعم ىلع ه , ىلاعتو كرابش هللا نماممو

 فاخا ىنافهقلخ ىلع هتقفش وى اعت هللا نم هن ومو هس دب تاو نا آلا هيلط نمل هملعا ال

 ءاروعاب ن ماسلبل عقو كلاعت هللا كليف ءاذأ وا هيلع بضغ نم لكى ع هب وعدي نا

 اذه ىف ىا اي نيسعنلا ىلع كل هنركذل هناك ىلا نقيس ءاسلوالا نم ىريغ نا الولو

 ةلمح خا اي كل ركذا نا سأب الو هلها ريغ دي ىفو هلها دي ىف عض باتكلا نكلو بانك
 هّللابو لوقاف هتفرعمب مزجلا ديال كلذ ناكناو مظعالا مسالا نين ىف لاوقالا نم
 نابح نباو ىرعشالا نسحلا وبا خبشلاو ىربطلا رضج وبا مب ةعامج بهذ قيفوتلا

 يلع هكدا هللا ءامسا نا ىنممت هل دوجو ال مظعالا مسالا نا ىلا مهريغوىنالقابلاو ]

5-85 

 | منسا هنأ ىلا مهضعب بهذو هريغو كلام مامالا لاف كلذ . مظعاب سبل مسا ابف سل |

 امس موضحب لاقو هّللأ اي كلوف وه هنا ىلا ىمشلا بهزو وه هنا ىلا مهضعبو 1

 طقف موبقلا يللا وه مهضعب لاقو هحمسو كردتسملا ىف ثيدح هب دارو محرلا نمحرلا
 راسد فالا ةثالث وخم ند صخش ىلع ناك دقو ىلطس ولا نئملا ىف ءان ركذ م5 كلذ رغو 8
 كلاوهّللا هللا هللا تنا الا هلا الدثنا تنا لاو ىلب هلل اب هلأ اب هللأ ا كلأسا يا مهللا لاقف ||
 ظ مث رانيد ىفالا ةئالث هسأر دنع دجوف ماسقو مان مث موق اي ىجح اي تناالا هلا إل هللا ثنا 7

 ةلمطتاب ودمجم ءاملا ىلع "'ىرق اذا ىثذلا مظعالا همساب ىملاعت هللا تلأس دقل ماخلا ىف هل لبق

 فنصملا لوق دنع لئالدلا حرش ىف ىسافلا ةمالعلا لاقو © ينارعشلامامالا مالك ىهتن
 ه. ترئاتساو كيباتك ىف هتلزتاو كلسفن ه تيمس ىذلا نونكملا نوزخلا كلمسا قحنو |
 ةئئااملا نم حلا مسالا نونكملا نوزخلا مسالاب داركلا نا سهاظلا كدنع بنلا ملع ىف |

 || هنوك عم هسفن ىلاعت هه ىمس ىذلا مسالا اذه ناو ملظعالا مسالا وعو نآرقلا ىف ةزملا
 ملعا هللاو هسنمعإ لو مظفعالا مسالا هنا ىلع صنس ل ىا هب رئاتساو ءافخا هءامك ىف هلزنا

 كنمسظعت لاح هب توعدام لب نييم ريغ وه ليقف وهام مظعألا مسالا ىف فلتخا دقو |

 ظ "1 "و رهال كل بيجتسا ةلاحلا ءذه ىف توعد اذ هنلا كال هلق عامنا هل
400 8 

 يمر ذخالاو رظنلا بسحم هنيستب نولئاقلا فتحا مث هدابع صاوخ نم ْ
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 «مهللا لبق و٠ . وه هنأ لبق و٠ ملعلا لها رثكال ميضعب هبسنوهّللا هنا ليقف ماحلالاو فشكلا

 ] ؤه لئقو ٠ ةمبرالا عون ىأ ملعلا ملحخلا مظملا ىلعلا وه لقو مويقلا يللا هنا ليقو

 ]| الا هلا ال لمقو ٠ ماركالاو لالجلا وذ لق و.قمحلا لقوءوهالا هلآ الوا نا الا هلا ال

 مو دلي مل ىذلا همسعلا دححالا تنا الا هلا ال هنا ءاح و« نيملاظلا نم تنك ي نا كناححس ثنا

 نانملا تنااالا هلاال دمللا كلاب كسا نا مهلا هنا اضيا ءاحو دا | ؤفكدل نكي مو دلوب
 ١ لق هلوق ىف هنا ءاحو ماركآلاو لالجلا اذاب ضرالاو تاومسلا عيدب نانملا نانحلا وا

 ليقو٠باهولا ليقوءانبر لبقو «نيمحارلا محرا وه ليقوءةيآلا كلما َكلاَم ملأ

 8 نييراولا ريخ ليقو ءءاعدلا عيمس ليقو ريصلاو عسمسلا ليقو٠بيرقاا لمقو ءرامفلا

 ئ داقعو © هللا همحر ىسافلا مالك ىهننا مكحاو ملعا هللاو ليكولا معنو هلا انبسح ليقو

 بحاص ةفيلخ ىلافلا دم خمشلا ةفملخ يتوفلا داسعس نب رمح خيشلا مظعالا مسالل

 ١ لصفلا حام رلا بانك ىف يناحمتلا دمع نب دمحا دسسلا هللاب فراعلا كا هه ” رطلا

 دازو ريغصلا عماجلا ىلع ىزي علا حرش نع ةمدقتملا نرمشعلا لاوقالا هيف لقن هنم نينالثلا

 ةعسنلا ءاهسالا ىف همناعم , نم اريثك ناو ةثاملا لكنا غابدلا زيزعلا دع ىدسس نعالقن |

 دم مويقلا يلا هنأ راتحا ىووللا نأل اق و راهق ري ّللا هيفلاوقالا نم دعونيعسقلاو
 ثي

 ياللا رداقلا دبع ىدبس ناو هطو نارمع لاو ةرقلا روس ثالث ىف ملمعالا مسالا

 ظ فراعلا نع لشو عاجلا هملع دقمنم داك ىتح مظمملا دنع راتخلا وهو لاق هللا هنا راتخا

 ىل لاق لاق هنا ةظفي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاب عمتجم نم ناكو هنع هللا ىضر يناجيتل
 1 علطي الو باحح هيلع بو رمفم مظعألا مسالا نا ملسو هملع هللا ىلص دوجولا دنس ظ

 ظ مسآلا باوث نا ملعا هلع هللا ىضر لاقو لاق ةمحلاب هصتخا نم الا هلع ىلاعت هللا

 نيسنلا لثم ردانلا درقلا الا هلا ال هنأ مث لامعالا ىف هلواعب ٠ ىُث ال ربكلا ١ مظتعالا

 نيش دصلا نم هنأ ذاشلا كلذ سلاغو رداتلا ذاشلا الا ميسم هلانس الف مهريغ اما باطقالاو

 امئو روكذملا رمع خيشلا لاق ها نيّقيدصلا ةسبترم غلبس مل نمم ءاش والا ضعب هلاث مرو ٠

 راص ىتح هنيعت ىو هدوجو ىف ءاملعلا ىفالتخا ةرثكاب ورمفم اباجح هيلع نا ىلع كلدد

 ماضومم هدنزت ءىثلا ىف فالتخالا ةرثاك نال هتفرعم مدع ىف امس ىالتخالا كلد

 مسو هسلع ىلاعت هللا ىلص دوجولا دس ىل لاق هنع هللا ىضر يناحستلا خخمشلا لاق لاق

 1-5 هصتخأ نم ألا هيلع ىلاعت هللا علطي الو باجح هملع بورضم مظعالا مسالا نا

 ىر امل ىلع ”السلاو نارقلا ل رو هف رع نمو هريغ اوكرتو هءاولفتشال سانلا هفرع ولو



 ؤ ا 1١
 | مسالا نا ملعاف اذهتسهف اذا رمع خبشلا لاه هسّضن ىلع قاخم هلاف لضفلا ةرثك نم هفف
 أ بلدلا رسخ ايندلا بلطل هفرصوت هفرع نمو اسييلاطل الو ايندلل حلصي ال مظعالا
 | نحرلا دع انثدح ىدع نا كاق ىربكلا ناومخلا ةاخ ىق ىريمدلا لاق ةرخآلاو
 | لاق هبا نع نسح نب رفعج اندح لاق فورعم نب دايز نب دمع انئدح لاق ىئرقلا
 . ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هلع هللا ىضر سنا نع يثانيلا تباث ىثدح

 1 تلاق لاق نا ىلا اموتخم انوزخم هب مالسلا هيلع ليربج ينءاإل مظعالا مس الا هللا تلأس

 . ملسو هيلع هللا ىلص لاف هشملع هللا ىلاب تاو تنا يباب اهلع ىلاعت هللا ىض رةعاع

 هشناع نع هجام نا ىورو ها ءاهقسلاو نامصلاو ءاسنلا همملع” نعاشبم ةقئاعاب

 ثامساب كلأسا يا مهلا لوقت لسوهيلع هلا ىلص هللا لوسر تعمس ثلا اع هللا ىضر

 تمحرتسا اذاو تيطعا هب تلكس اداو تحا هب ثمعد اذاىذدلا كلا بحالا كراملا هاطلا |

 دق هللا نا تملع له ةشئاعاي موب تاز لاقفتلاق تجرفد تجرفتسا اذاو تحوي
 هللا ىلص هللا لوسراب تلقف تلاق باحا هب ىعد اذا ىذلا ملظعالا مسالا ىلع ىنلد

 تسلحو تيحتتف تلاق ةسعئاع ب كل ىف النا لاقف هينملع ىماو تنا ىبإب لسو ثيلع

 1 نا هشئاعاب كل ىئشسال هنأ لاق هيتملع هللا لوسر أب تلق مث هسأر تلسقف تق م ةعاس

 ءاسالا ىلع ىريشقلا حرش ىقو ها ايثدلل اًئيشه ىلأست نا كل ىئبن الهنا كملعا

 هللا مسا ملعب نونلا اذ نا ىنفلب نسحلا نب ففسوب لاقو موبقلا يلا هلوق دنع ىنسحلا

 / ىدب ىفو ةمحللا ليوط ينار يبرصياام لواف هلا ادصاق ةكم نم تجرخف ملتعالا

 آ هلع تملس املف ىرظنم عشبتساف ةموسانو ريم قتكى عو روع ارزتؤم ريك ةوكر

 قم .رطانت نيملكتا أ نم لجر هاج ةئالث وا يوي دعب ناكاملف يفاردزا كح

 تمدشو كلدأ تثممتعاف هسلغو كلذ ىف نوتلا ىذ ىلع رهظتساو مالكلا نم ظ

 ا مواكلا هلع تقفد مثهتلعق ىنحهترطانو "يلا ملكتلا تلمتساو امي نيب تسلجو أ
 ظ هب اكم نم ماقف باش اناو اخسش ناكو كل د نم نونلا وذ بجحتاف لاق ىعالك مهفد م تح

 | امو ىدنع سانلا ربا تناف ململا نم كلحم ملعا مل يناذ يتردعا لاقو ىد. نيب سلجو
 1 هل تلقف ةلماك هس كلذ ىلع تبق ىتح هبامحا عسمج ىلع ىرشو ىنلجس كلذ دعب لاز |

 قح بجوو ةنس كتمدخ دق و لها ىلا تقتشا بيرغ لجر انا ذانتسا اي ةنسلا دعب

 ]| ناف كلذل لها ينا تملعو ىنتبرج دقو ملظعالا هللا مسا ملعت كنا ىل لق دقو كيلع
 ؤ ىنع كس م نملع امرنا محواو ءىثب بجي و ع نسف هيا ملف هفرعت تنك
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 الجر ىمسو طالطسنلاب ىلافدص الف ملعت تسل !ب وف! لاق ثاذزاك امف يش ١* ةّتس

 نم ىلا اذه لصوا ىللاقف ليدن ةدودشم ةكم هقود اقط يلا جرخأق لاق ىلب تلقف

 هى : همق سبل هلاك ف يضخ وع اذاف هيدوال بطلا تذخاف لاق طاطسفلاب كل تممس

 ىن هيف سيل قبطب لجر ىلا ةيدهب نونلا وذ ىنهجوي ىمفن ىف تلق طاطسفلا تفاب املف |

دن ةراف اذاف ةكملا تحتفو لبدملا تالخ لاو هسئام ىلا نرظنال
 قطا نم تر 

 لاق تقولا دارا امىلا هو بهذي مو نونا ود يب رخس تلقو تممدعاف لاق تدهذف

 ىنتتحف ةراف ىلعشلنسشلا نونعم اب لاقو ةصقلا فرعو مسن ينآراملف ابضنم هيلا تعجرف ْ

 ما هنع تف رصنافادبا اهدعب كارا الو لحم راف مق مظعالا هللا مسا ىلع كنمتأ أ فكم

 ظ ءاساسفن اناتكرسسع ىداحلان رقلا ءاملع , نم ىماشلا ىداشلا ىماتكلا َر وباخشلا ملادق

 رست امريغنم ديزاوهدياوف ررغ لقن أو فنطللا ىلاعت همسا فير صت يق فيدحلا جيملا

 رورسلا روب و لجاعلا تلا عف دب نم زلا نم هعاس هب لاختشالا ناىلاعت هللاهمح رلاق لوقاذىل

لدف هلم ىفءدددع ب رض نم صوصخلا هددعاماو روم آلا رسبت بلجت و لزانلاءاللا عفري و
 ك

 | فلخلاو فللسلا نم دحا لك دنع هيف راكنا الامث ددملا كلذ ردق هم لاغتشالاىا ردقلا

 لفغتشملاديرب ةراث ذاب الطلابسحم فاتخم نكل جارعمامي رس جبالاعلا حسخس جاَتنالا ب رح

 ىلع هب اف وطلم نوكي نا دير ةرانو ةحاح ٠ ءاضق ديرب ةراثو قلختلاو فاصنالا هب

 أ ىدهبوهو قحلا لوقت هللاو روطسلا نم ال روهسصلا نم نقلت ةيفك لكللو قالطلا
 | ىوادللا هفصو اهلازا ةعرسو راضملاو ىذالا مسمح نم ممُس نا هصاخو ٠ لمسسلا

 ظ هئام نيماللاو ه هرم ةرشع ىدحاو ةرم ةثام فلالا بتكت ءددع فرح لكب تكي نا ه

رم : ةرشع ىدحأ ءاملاو تا رم رشع ءاطلاو ةرم نععب راو نيثملاو ةرم
 | ىدحا ءافلاو ة

 | فيطللا كل ومب ةرم نيئسو ةرم ةلام مسالا هيلع ار مث فيظن ءانايف ةرم نيناسمأو |
 باححسا خياشملا ضعب لاق« هللا نذا أري ضارمالا هيلع تمكح نم هبرمشيو هردع ىهو

 تايا هيلع أرقو فيظن ءانا ىف ةرم ةرشع تس هداسب فنطلا هللا بك نم رارسالا

 يق ءافش ةامحلا هل هللا ردق ناف .قاش ضرم هب نل هاقسو لمتلا ءاع ءاحمو ءافشلا

 ةرثكارارم برج دقو تولل يلع ناوهو هلا نكس توا هل بنك ناو تفو عرسا
 ءرو دصلا ىتامل ءاَنْسَو ٠ نينه وم موق رو هدص فْشيَو تس ءافشلا تايآو ٠ حصق
 © ص
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 م هذ
 أ وله "لق ٠ نيف وهف شرم اَذِإَو . نينموملل <محرو ءافش وهام ناارقأ ١
 ىلع لخد امل هلع هللا ىضر كلام نب سنا نا ليقو  ءاَقينَو ىدش اونمآ نق
 ًافيطلاب فطل لكلق ًافيطلاب كل اسا ىنا مهللا تاملكلا هذهب ىلا هللا امد جاجملا

 أ قلذعب تفلعل امم كلأسا ضرالاو تاومسا قلخمفطل ًافطلاب فل لكسب ظ

 تلق كنا ىقَقا كفطل تح نم ىنخلا كفطل فخ ىف يب فطلت نا ضرالاو تاومسلا

 انيرعلأ وقل وهو هاتي نس قري واسمي فيط "لآ قمحلا كاوفو
 لبقاو جاجمحلا هللا ماق هيلع مداق وهو اهلاق املف ةرم نرشع فطل فيل كلا
 | نا دارا نمو « لستقلاب ءدعوب ناك نا دعب هيلع :او هنجم هسلجأو همظعو هيلع

 | ءاشملا دعب نيمكر لصي مث ءاشعلا لسصيو ًاضوتيلف راتخمو بح ام هنأش ىف ىر ١
 ا | لوقت مث هدنكما ام لسو بلع هللا ىلص ىنلا ىلع لصبو هنكما ام ىلاسن لا رفغتسو |

 | فق أَو قلخ ْنَم ملي الا لو مث ةرم نرشعو اعسنو رم ةئام فيطل اب

 | نوكحي ام ىىاش ىف ىنربخو يتراو يتدها ريخ اي فيطل اي يداهإب ريما
 | موقت نأ منايا نمو نونكملا كرس قحم كتجاح ركصزو اذكو اذك رما نم

 يع يا ثعا

 ١ نوجا من اذإ شالا نم ةوضد مككَع اذإ معآ ضرالاو ٠ ءامثأ ظ

 نم رك ا نمو# ةئلاثلا وا ةيناثا وأ ةلم لوا اما همانم ىقهلطب ام ىر هلاف مانو

 )| هلهآو هسقت ىف هظفحو فئاطللا حور ءيهاظو فراعملا روس هنطاب هللا امحا هركذ ظ

 ]| نريثعواعستو ةئام مون لك ركذملف قزرلا لييست دارا نمو © هفاخم ام هاقكو هلامو |
 ظ هركذيلف نجسلا وا قبضلا نم صالحلا دارا نمو © هلامو هسقزر يث ةكربلا ىرب ةرم ظ

 ١ مث ملم م "[ وه هنا ءاثي ال فيطل فر نإ ءدمب لوقو روكذملا دداملا

 ْ ددملا ءركذنلف ءادعالا ىلع٠ ءافتخالا دارا نمو © هقول صالخلا نوكتق همحاصي

 فنطلل | أ يو راَصْب آلآ راد وهو راسب الأ ةخحرادن آل ءدع لوَشو روكذملا ظ

 ]| ىلعاب تيوتسا ىنلا: ةرداقلاب كل سا فيطل لكق وف افيطلاب د تارم عبرا لوشو يملأ
 ) ىذلا ىنحلا كفطل قئاقد نم اسضخ افطل يب فطلاهنم كرقتسم نبا شرعلا لعب لف شرلا ظ

 1 ةرم ىلا 1 عبس مسالا ركذيلف ةجاح ءاضق دارا نمو © ىنك دحا يفي تفطل اذا

 ةوغدت راو ريل تامل "نم جما "نم لقب اهدسب لقبل م
 تأ لق نيران َن نتوكعتإ ءذَع 20 (ءَتت هيكل 0 م --

 " نرادلا ةدامس



 4 ف
 ناف كلذ هانا يف ًادحا ملكي الو ةرم نيعبسو نينلام برك لك ْنِمَواَبْم مك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ىور دقو « تقو عرسا يق هتجاح ىمَس هللا

اق تاملك كدوزا الا هل لاق ةعدجلا ىلا هنع هللا ىضر ةرره يأ هح-و ال ْ
 هللالوسرا ىلب ل

 ريس نآف ريسع لكح ريس ىف يب فطلا مهللا لق ملسو هلع للا لس هل لاقنأ
 يف ةسامملاو » ةرخآلاو ايلدلا يف ةافاعملاو ريسنلا كلأس.اف ريسب كيلع ريبصلا |

 نوكيو ودعلا بلق ىف ةيهلا ىتلئو بلقلا عجشتو نانجلا ىوقناسهلا هركذ ةمزالم

همر هللا ىضق انوندم وا ىغسا اريقف ناك ناو سانلا عبج دنعالوقم ءركحاز ا
 وا 

همع فشكو همه هلع هللا جرف امومهم وا كف اريسا وا صلخ اسومحم وا نماااخ
 ناو 

 | هراملا وا ماكحلا لباق ناو رفظ ًادحا مصاخ وا املاس هلها ىلا محر ارفاسم ناك '

 عطق ون راما عمقل ميدي ىنعم هيفو هجناوح ءاضق ىف انوع هل اوناكو هومظعو هولجا

 هركذ نمو © هبطت هدنع نكس هبضغ تقو ىف رابج ىدي نيب هركد نمو نيملاظلا رباد |

 امل افاضم فيطل همسا دادعا ىهو ةرم نونالث و ثتالثو هلام وهو هيلع عقاولا ءهددع ٠

 © هروما ميمح ىف هيف افوطلم ناكو قاضام هيلع هللا عسو هميرالاهفورح ددعإ

 نم ةاجتتا اعت هللا هئروا ءاشي امل فيطل يبر نالاق نا امل مالسلاهيلع فسوب نا لبقو
 تفلسولل انكم كل نكَو ىلاعتهل وب زيزعلا هباتك ىفكلذب هللا ريخا اكرصم هكذمو جلا

 « ماللسلا هيلع فس وب ىطععا ام ىياعت هللا هيطعي نا هيلع بظاو نمل جيف رنا( ىف

 | هيلع فسوب هلاقام هريجم ناكف ةدم سبح الجر نا ىلاعت هلا همحر ىلازغلا حو

 لاقن جرججاو مق هل لاقف باش يللايللا عب ىف هال هاَني ا ثفيطك يكرت "نإ ماسلا

 الا !! لبقتسا اف لجرلا ماقف جرخاف مق كلحبو لاقف ةقلنم باوبالاو جرخا فيك

 هل لاق و باشلا ىلا لجرلا تفتلاف باوبالا نم هجرخا ىتح ىلاصت هللا نذاب هل محتفنا

راملا صعب لاق و © ءاشب ا فيطللا دبع انا لاقف كي ىلع هللا نم ىذلا ثنا نم
 نم نىف

 هباق قاع وأ ادج ريقف وهو ايندلا نم ائيش كلع نكي ملو ةثيمملا هملع تريست
 زج واضيرم ناك وا اهاضر مدعلاماو ءرقفل اما كلذ مطتسي ملو اهجوزُي نأ ديرب ةأرماب

 ةسنم رم نرمشعو ًاعسنو ةنام مسالا رش و نيّتكر لصيو ًاضوتلف هلرب نع ءابطالا |

 ه«عرسا ام فيطللا مسالا اذهو لاق ع ىلاعت هللا نذا لصحي هدارم ناف ةقداص ١

 | بيجملا بحمل هنم رهظي هناف هريغ هيلا فاضي ال دئادشلا تاقوا.ىف بركلا جيرفش |

 ظ ىئدحاهركذي الو ركذلا ءانما يف هنعّّها هلل زا الا هدي وأ هسفنىفءىث هملؤي نم هركذالوأ



...»4 
 | كلتب هظحالي وهو ركذلا ىلع لقا مث هليخم ىف رمالا كلذ لّثمَو هلاع مظع رمال هنت
 ىفو هههرب ءىث يشب دقو هماقم نم موه الف لحمصيو ىلجتس فنك هدهاش الا ةيفكلل
 | ةِق هل ىتف ءارقفلا ضعب ىلع بضغ كولملا ضعب نا ىفاسلا حو «ةعبري رارسسا كلذ

 8| ريقفلا دجو مايا ةئالث دعب ناكاملف بارمغلاو ماعطلا هممو اجاب هملع دسو ايف هلعجو

 ةندي نيد رضحا املق هب ينوتلا لاقت كلذ كلما ربخاف ارورسسم احرف ةسقل' جراخ
 | ءاعد ريققلا لا قف كلصالخ يبس ناك ام ةدسشلا هذه نم كاجن ىذلاب كلملاهل لاق

 ا نماي فيطل اب فيطلاب فيطل اي كلأسا يا مهللا لاق وهام و كلملا لاق هب توعد ظ

 8ك ىتخ ىنخ نه يب فطلت نا كل أسا ضرالاو تاومسلا لها هفلعل عسو
 1 قملا كل قو تلق كنا فاو كافلخخ نم ددحا ىف هب تفطل اذا ىذا ذلا حلا وحلا حلا |

 ل نيفراعلا ضعب لاقو جن ٌيَرَم أ ىوقل أ وُهَو ءاَني نم قزرت هداس ففطل لآ |

 | موب لك ىف زعلا ىوقلا وهو ءاشب نم ىقزرب هدامب فيلل هلا ىلاعت هلوق أرق نم ٠
 ش ركذ نم رثكأ نم كلذكو نسحلا قزرلا هل سو روما ىف هب هللا فطل ت تارم عسف

 ف تاك نم ةِيليوا ةيكت هل لصحو هقزر هيلع ردق نم نا تابرحلا نمو ه8 فيطللا |
 1 ءىشلا كلذ ةبنس ةرم فلا وا ةرم نيرشعو اعستو ةرم ةئام مسالا التو هابالبو رهدلا

 | واشب مث ءركذ درو هيلع ناكناف رصعلا ىلصي نا كلذ ةفصو هيف هب هللا فطل
 ٌّ ءامحرلا محرأب « ءافطللا فيطلب دجاس وهو لوش و دحسي مث روكدملا ددعلا ىسالا

 : هسأر عقرب م ءامحرلا يحراو ءافطللا فطلا كنا هتحاح ىمسو اًذك و اذك ىنع ىهذا

 ١ هللا ىضرىفاشلا مامالا همعدأ ع نمناكع بولا لاق وه ةرمةرمشع تم ءاعدلا اذه لوشو

 . موب لك ىف هلآذ نم ربداقملا ه ترج ايف فطللا كلأسا يتا مهللا ةاحالاب روبشملا هنع

 ١ «هلاوحا رءاس ىف فطللا هقزرو ثداوحلا رمش نم هللا هنما ةرم نرمشعو اعنو هلام

 ]| اذوهي هسا وهو مالسلا هيلع بوقمي ىلا ريشدلا ءاح نا امل ىاعت هللا همحر ىلبيسلا لاقو
 | ناك تاملك ةراشبلا ىف بوقس هملع اريصب دنراق ههجو ىلع هاقلاو فسوب صسق |

 )| ةلزات لكدنع دءادشلا ىف ام نوعد اوناك مالسلاو ءالنصلا ميلع هدج نع هسا نعاهمورب
 ٠ ىضرأ و بحت م اهلك ىروما ىف ب فطلا فيطل لكق وفافطلااب ىفو ب ركل كى فو

 | تجرخف فوخو ةّئاض ىتكردا لاق نيماصلا ضعب نع حنو © ينرخل و ىليتو ىف
 © عبأرلا موملا لاكاملف مالا ةسئالث تيت ةزحار الو دازالب ةكحم قيرط تكلسف اًءاه
 اهب لظنسا ةرخش ةسيربلا ىف دجا ملو كالا ىسفن ىلع تفخف رحلاو ىشطعلا يب دنشا



5 

4. 
 ( لا هدب دق مانملا فاصخش تيارف سلاح اناو ىانتع ىننلفف ةابقلا لمقتسم تسل
 ٠ ملسو هيلع هللا ىبص ىلا ربق روزتو مارحلا هللا تدب روزتو لست كناف رشبا لاقو ىنغاصو |

0 

1 

0 
 ل

 | هقاخم ايلعاي هقلخم افمطلاب لق ىل لاقف ىل هللا عدا تلقف سضحلا انا لاق تنا نم هل تلقف
 | ىنغ اب ةفحم هذه ىللاقف اًبلقف ائالث ريبخاي ملعاي فيطل اي ىب فنطلا هقلم اريخاب |

 3 سانام # ازعلاو هاش ال0. مد امو ا ىإ# : , 8_2 .٠

 || هاو تظقيتساف ىنع باف م ىنشتو ىنكت اهلقف ةلزان كب لزن وا ةقئاض كَل اذاف ديالا |

و الا ةدشو ةقئاض لكدنع اهذق ام هللاوف اهلوقأ ا
 ٠ نع زجتا ام ىب هللا فطل نم تيأر

ىلامت همسا دئاوف نم فينلا جبملا باتك دئاوف نم هنلقث ام ها هفصو نع
 ( فيطل 

 ْ ندلا بابش خمشلا نع ىورام كلذ ن لاق ةمفا' ف مطل ىلاعت همسال ةعدا هف ركذو |

 | ةرم ةلامسوةرم فلا رمشعةّتس فيطل مساركذ دعب لاقبام هحور هللا سدق ين ثا دما [

٠ 

ب فيطل ايهلثم ىف هددع برض نم جراخلا ددعلا وه ِكِل نو رم نيعراو يدحإو
 ١ فيطلا

ومسلا لهاهفطل عسو نمي فيطلب
حلا كفطل ىنخم كلأسا ضرالاو تا

 ظ نا ىنحلا 
 م.

 2 سل :فيطل هلا تلق كنا ىلا كفطل ىنخ ىنخ ىف ىنيفخت
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 "ا

 | نا نيتماي كنزمبو كتوش نيعم اسي زيزعاي ىوق اب كلأسا يفا مهللا زعل أ وقل
 | ريا لعق نم هنق انا ام عسمجو ىلامفاو ىلاوقاو ىلاوحا عسمج ىف انعمو انوع ىل نوكَت

ناق يبولذو ىتافت نم اهيقحتسا دق ةنحو ةمدنو ريض لكى ع مفدن ناو
 ش روفغلا تنا ك

 | كدنع هتهجوو هب تفطل نم قحب مهللا ردَحَح ْنَع وفعتو قحلا كاوقو تلقو مبحرلا

 ]| نم فطلب ىنفحم ناو كدنع ىنهجوت نا كل أسا هجو ثمح هل اعبان ىنلا فطلما تلعجو
 ظ ىقيرخلا ساما يلا خيشلا نع ىوراممو لاق © ريدق ءىمث لك ىلع كنا كفطل

 ريسع لكت رسسف تفطل يللا فطل ىلاعت هللا مسا ةبعدا نم ينارعشلا بطقلاناوخا نموهو

 ىروما ىف يب كافطل ممتف ءادتا ىتيف وثب ىديس يب تفطلف ريمكل كت بؤ تمعناو
 | ريغ نم ضماونلاب املا اب ةيافكلا قوف كماعناو ةقاطلا نود قيلكت كفطل نف ءاهثا

 ( ترفوف تبطعاو ترتسف تيأر ىلا الئاح كففطل نيبو ىتس لمجال لملد الو دشرم

 | فشاكو كاتمحر صئاصخم حابشالا فطال تناف تلمحاف تلماعو تل حاف تمعناو

 5 كاتم ىلوججف كتيصع ناو كلضغف كمل نا ىدسيس كتدحا قئاسقحيجاورالا

 يب كفطل لمجا رودصلا ىنختامو نيعالا ةنئاخ لعب نماي يلع ةئكةجحلاو ىلا ةاصاوتم
 | نكف كيلع ىليلد تنك ك يلع كب مسقاو كيلا كب لسوتا ين مهللا رومالا عسمج ىف

 رهاظلا فئاطللاو هنوزْحْلا رارسالا نم ىوحامو مسالا اذه ىل رسيو كسلا ىمقش 1 م” رهاظلا فئاطللاو ةئو : ظ



 كاان 7

 هولا مالا نمو ةدشرا ميلا نمو افاوذ يشأ نم واقرا نمو اهوصح أ

 ٠ | لاملا نمو هعفنا فطللا نمو هعسوا وفعلا نمو همحا ناسحالا نمو هما قيفوتا نمو |

 | انديسل ةروبشمملا ةعفانلاةعدالا نمو ههملعلا عيسمسلا مركلا حلا تناف هلجالملانمو هلحا |
 ظ ىلع كتملظمب تولعو ءافطالا نود كتمظع ىف تفطل 6م مهللا مالسلا هيلع رضحلا

 رودصلا سواسو تناكو كشرع قوف امم كلملمكك ضرا تحن ام تملعو ءاملظملا ١

 لكعضخو كتمظمل «ىث لكداقناو كملع ىف رسلاكلوقلا ةينالعو :ادنع ةينالملاك ||
 ثدسمأ مهلك نمل لمجا هدب هلكةرخآلاو ايلا رما راصو كناطلسل ناطلس ىو ©

 يلم حيبق ىلع كرتسو ىتئيطخ نعل زواجمو يبونذ نع ءاوفعنا مهللا احر خم و احرق هيف ْ
 كئافاسن اسم كل أساو انمأ ها وعدا هسق ترصف ام هجوتسا الام كل أسا نا ىعمطا ١
 | كيلا ضقبتاو كامينب يلا ددوملا كلانس و ىنس ايف: ىسفت ىلا ءىسملا اناو يىلانسحملا 1
 تنا كلنا يلع كناسحاو كلضفم دخل كملع ةءارجلا ىلع ىنتلمح كلب ةقتلا نكلو ىصاعماب |

 فورمعلاب رمالا باتك ىف هامحالا ىف ىلا غلا مامالا ءاعدلا اذه ركو ميحرلا باونلا

 لو الجر عمس ذا اليل فوطي ناك اس روصنملا رفمج ابا نا اهصخلم ةصق هلركّذو |
 ههجاوف هملا رمضحاف هن رماف مالك يف داسفلاو ىفلا روهلن كيلا وكحشا نا مهللا

 مث ءدجم رف لحرلا نع لآس مث روصنملا ىف اديدش اظعو هظعوو هللاظم ركذي لجرلا |

 1 لاقفىناتق ىمميهذت مل نا لاقف كلعم هاذ. تسل لاقف هصاوخ دحا هدجوقءوستا |

 : ثلسحج ىف هل عجاف هذخ لاقف ءاعدلا اذه ابف ب وتكم هقرو هل جرخاو كلذ ىلع ردي ال هل

 ١ احاصوءاسم هءاعد نم ءادبشلا الا هقزربال لاق جرفلاءاعد امو لاق ٍجرفلا ءاعد هشناف

 ا ىلعاو هقزر ىف هل طسبو ءءاعد يمحتساو ءاباطخ تمحو هرورس مادو هب ونذ تمده

 * ١8 تفلعل م مهللا لوقت ادهش الا نوع الواقبددص هللا دنع بتكو هودع ىلع نيعاو هلما

 ريغ مهل نكي م مث ىبج ىف هتريصف هتذخلاف لاق ءاعدلا ر خا ىلا ءافطللا نود كتملفع ىف |
 رحم ننسحت كليو لاق و( مستو ىلا رلظقهسأ رفرف هيلعتملسف تا دفنينمؤلا ربا |

 1 تلق كناف ءرخآ ىف دازو ءطدلاو فمنملا ججبملا ىف ةصقلا ركذو ءاسمحالا نماصخلم |
 0 8 74 عضو وحن للا رس 5 ترض © صو 2 هل . < 9 6 - 9

 || رييخلي فيطلاب يزعل ىوقل أَوُهَو ءاَني نم زرت ءداسب فنطل هلآ قملا كلوقو
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 «.دو
 الدمس ىلع هللا لصو كاز هلوقدمب ديؤينا ساي الو ءامحالاع رش فىدس زلا لاق ظسفحاي 1

 | ميعت ىبالءانلوالا ةيلحنع ةيحلا ىلع مالكلا دنع نا وحلا ةاحىف لشوهلسو هلاو دمج

 ةسنيبع نب نايفس سلجع ىف تنك لاف ديما دبع نب ىحب نع ةنيع نب نايفس ةجرت ىف
 1 لجر ىلا هلج رخآ ىف تةتلاف نوصقنس وا نودي ز وأ ناسنا فلا هدنع عمتجا دقو |
 | تراجتسا اهلا هلصاحو اهي دحم مهئدفل ةيحلا ثيدحم شانلا ثدح مق لاقو هنمع نع ناك ٠

 حررتعا نم تملتما تما املف هفوجرىف الا افخم نا لقت :اهراحافاهودع نمهن

  كفطلب يب فطلا فيطلاب فيطلب لاقو هليملا ىلا هفرط مقرف هلثق تداراو|

 ( نبأ شرعلا ملي يلق شرعلا ىلع اهب تيوتسا ىتلا ةردقلاب كملاسا ربدق اب فنطل اب ىنخلا |

 | ةيحلا هذه رش ىتنيفك امالا هللا مونق اي ىحاب مظع اب يلعاب ملح اي ملح اي هنم كرقتسم |
 هصغم ىتخ ثدلِ ملف ءارضخخلا نوشزلاةقرو لم هف ىف عضوو لجر :روص ىفكلم هيقلف

 | ناوبحلا ةايح ىف ةطوسبم ةصقللو راصتخاب ها امطق امطق هلفسا نم ةيملا ىرو هنطب |

  ةعيظملاقب رجلا دئاوفلانموناسنالا ىلع مالكلا دنعاضيا نلويملا ةايح فلاقو هاهريغو |
ئونكملا ةنوزخلا رارسالا نم ىهولاو محلا عرفتو حئاوحلا ءاضقل ريخلا ةرنثكلا ةكولا أ

 مك ة

 | ىلامتهمسا .ةدحاو ةسلجىف ةلماك ةراهط ىلع ءاشملا ةالص دعب أر قت نا ىفايلاانخيش لاقل ٠

 | نم رذطامثرفملاو ةرم نيعبراو ىدحاو ةرم ةلاّسو ةرم فلا رشع ةنس فضلا |
 اهدع ةحعس لات نا كلذ:طبض ةفرعم ىف ةابلاو رسلا لطب هناف صقنلاو دايزلا

 هتفرعمل ةمسقتسلا قرطلا برقا هذهو رومُتملا لصحنف ١؟؟ايلع مسالا ًارقتف |١

 ابلمع نوكق اهلم قاب رضاف ١؟؟ المح ف ي ط ل ىفو ةمبرا هفورح ةدع ناق

 "ا وارسو

 هلردن هو راضيا ةكرادم ال لوط ةرم نيرسشعو عستو ةئام لك ىفو ةلاحم ال إ
 يلح هدباوق نمهواضيا ناومملا ةامح ىف لاقو © ْريَلا ١ :ليكل 1 ”وهَو َراَصْب الأ

 | هللا ل وقم مث ةرم نيرشعو اسعستو ةئام ةالسص لك قع هلوقن ةكربلاو قزرلاو ريخلا |
 مسالا ةءارق مامت دعب ءامدلاو ريرَعل أ ةئوقل | وهو ءاشن "نم قزرت هدام فطل | م هب م 0

 | ىبما نيمحارلا محرا اي كتتمح رب كريفل لاؤسلا لذ نع هبنصف كريثل دوحسلا نع

 © نا كاباو هللا ئنقفو يعا هيأب رج يق ىردلا دما خسشلا ريبشلا لخافلا لاقوو '

 | ميظنن رس هلو ةباحالا ميرس هلضف ربشاو هتك رب ترهظردقلا ليلج مسالا اذه |



 «0:ف
 نيملاظلا دبكحص مفدو بركلا عرفتو ٌتاوحلا ءاضقو قزرلا يلج ىف ةمجمت صاوخو
 مهم لك#ن قلعت ام ضعب ىلع ءايلوالاو ءاملعلا ضعب ؛ ملكت دقو كلذ ريغو مهكالو
 قزرلا ريمسناو لاو مهلاو بركلا مث رفنل هلامعتسا تدرا اذاو لاق هماقمو هلاح ردق ىلع
 كلذ دعب أرقاو ةرم نيرمشعو اعستو ةلام حبصلا ةالص دب هركذاف هحالطلا ءاضقو

 امي ْنَم هم قززر هدب اعبر "فضل هلأ محرلا نحل هلأ مشي: وهو ءاعدلا اذه

 عبسلا تاومسلارخسماب :مهللا لوقت تارمعس ةبآلا هذهأر قت ريزعلا 1 ؛ىوقل | وُهَو

 هارحمو هربىف امم كدابع نم ءىش لكي ل رحس نييلع نمو نيف نمو عبسلا نيضرالاو
 | ىل هةرخس الا نطابوا رهاظ قطان وا تماص نكاسوا لرحتم ءىثنوكلايف نوكيأل قح
 لو“ 'نا انيس َداَرآ اَذإ هرم [ امن! مويقاي ىحاي هللا اي نونكملابفيطللا كمسا ةكربب

 كيلع فخمالام كيلا وكَشا ثليلا برق كناسحاو كيلع ناد :ا دوج نوف نك
 ىنعج رفد رك بو ركملا نع احر فماي ىلا ٌؤس نعى غي ىلاحب كملعذا كيلع رسعب الامشل أساو

 هلهم اف زجاعب الوم”ركرذأف لفافبالو هقق واف متانم الوم ظتنأف بئاغب سيل نماييف انام |
 5 كلن الا ءاجرلا عطقناو لاقملا نع كلملع ىنك ل يصفتلا نع ايننو ةلمجب الاعإ

 رفغا بيجياب ريصباي بيرق اي ميمساي هللا اب كليلا الا قرطلا تدسناو كاف الا لام آلا
 ىلع كنا كقلخ عسمج يل رخسو قزر يلرسيو نيمحارا محرأ اب كتمحرب ىنمحراو يف

 ملعاو هللا همر لاق ملسو هيمو هلا ىلعو دمت انديس ىلع هللا ىلصو ريدق ءىث لك ظ

 دارا نف ريغ وا مآح نم نيضاحلاو نيمومهملاو نيبوركملا عفنس ةئاغتسالا هذه نا ظ
 نع لفنو © ىلاعت هللا نذاب تقولا ىف هل باجتسي هناف اهطورشب انركذ م اهأرقيلف
 ١ ١١15 ريكصلا هددع ءادللا ءاس فيطلاب لقف هجاح ءاضق تدرا ذا كنا ةسسواخا ضعب

 روكحزلا مسالل كنءارق لاح ىف كمننع نيد بلاط تنا ىقلا كتجاح روصم تنأو

 أ ماسو هلع هللا ىلص ىنلل اييدهتو تارم عبس ةحناقلا رقت هنم غارفلا دسب م
 عبس ءاعدلا ادم وعدن م6 نلحاصلاو داروالاو ءاحتللاو ءايلواللو ثوفلا سىطقلو ْ

 ظ برايمهللا : وه ل راما ءاعدلاو ىلاعت هللا نذاب ىضقن اهمناف كانجاح هللا لاستو تارم ٠

 ا ةنحم الب ىنخلا كانطل نايرسب ىل عرسا كاتسبوير فيطلي لكلا يبرم بابدالا
 أ تعقو ةيج لك يف كفطل فيل دهسا ىنح كفطل عباصصا نم نيعبصا نيب ىنبلقو ||

 | :والح رحبلا كاذ ةوالحم اجبنم كفطل رح ىف قرغا ىتح الع تزجت وا ايلا ةراشالا
 ' ىذلا كراونا نم ارونو كنامسا نم امسا ىحنماو كرارسا مهفل نيحابرملاحاورا ودعنا



4. 

 ؛ جري امو ءاهسلا نم لزتي امو ابْم جرخم امو صرالا ىف جلي ام رش ىقوهن عردت نم

 1 ازعو ها سو هيمو هلأ ىلعو دم اندمس ىلع هللا لصو ريخلا فنطللا تن ناكناابن ]أ

 ظمفح ريخ فيطل كنا ة ءاللصلا ضوع لعجو ينوبلل فيدملا جملا ىف ءاعدلا اذه |
| 

ع هللا ىلص هيلع ةالصلاو ءامسالا هذه نيب عملا نسحالاو ظيفحاي فيطلب ريخاب |
 ا هيل

ا عرفتو جئاوحلاءاضتل هلامعتسا تدرا اذا ءاملعلا ضعب لاق ىبريدلا لاق و ©« ملاسو
 ١ بوركل

 | لبقتسم تناو نيتك ر ةالصو ءوضولا غابسا دعب ةجاحلا ءاضق ةينس روك ذملا ددعلا ءأرقاف |
 | فيطلايل وقت لالا كيلع دازناو برك نع جرفيو كدجاح ىضقب ىلاعت هللا نافةلمقلا |

 | قاخم ثفلعل اك فيطلإ مهلا : هؤاطدو دبادشلا تاقوا ىف يركلا جر فتل كعرسا ام |

 ظ هنف انأ ام ىنع جرفو لع هتردق ىذلاكردقو لق ىف يب فاعلا ىشرالاو تاومسل

 3و

 أ قيقح بر دوسملا ركلا برلا تناو طعب يذلا نمو دوصقملا تن تناو دصقا نم ىلآ |

 ْ نواكوتلا لكوتي هيلع نما كيلا لا نجلا ال نأ ىل مزالو كيلع الا لكوتا النأ ىل اع

 أ تاقوا ىف ركل عرفت كعرسا امضلما يو رطنالا لح هتعحر ملظعو هرهثا

 ل رز سو ل ل. كل لوحسقو كا اضق ىف يب فاعلا دئادشلا

 سانلأ مهل "لاق َنِرْآ مظعاب ميلعاب هللا اب هللاب الا وق الو لوح ال هناف كمركو
 59 ٠ لكل و نأ ايل اولاد نا طع تسل اونا ا ىلا نبع لس -

 « _مظتلا شرملأ بر ومو تلك وت هلع وخلا هلال هدأ ىسَح لق "وون

 بلل ىهو فيراصت ةعبرا هل فيطل ىلاعت همسا نا ءاملعلا ضعب طم تدجو لاقو ْ

 لمعلا تدرا ناف ةملظلا نيعا نع ءافخالاو نوجسملاص الخو مئاوحلا ءاضقو قزرلا |

 دعب ةيالا ارو 1114١ فيطلاب : لوشو كسولج ناكمو كباس رهطف كلذ ظ

أ ىهف قزرلا بلج آيا ١ فيرا_متل ةعرالا ىف اذه لف ةرم 0: لك
 فيطل هل

 ىف اوما ءاضق ماو رق هول او ل

لا نالسف نم ىنجاح ضقا مهلا يأ فيلل "وهو قَلَخ نم لب لآ |
 ا لك ىلع ٠ س

نوجسملا صالخ ةبآاماو ردق»ىن
ةنإ ءاني كفيل ير نإ ىهف

 ٠ ملل اوم 

 ١ الردي ومَوُراَص ل تسول ىف ةدلظلا نيعا نع ءافخالا ةيآاماو مكتلا ١
 ابيل اد
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 ١ يلذاشلا داع ندعم نيدمحا خشلا ةمالعلا ركَذو مدأ نول ف ْفطلا < وهو لالا

 || ىلذاشلا نسحلا يبا ىدسس بازحا ةلمح نم ةملذاشلا رث ١ املا ىف ةلعلا رخافملا هءاتك ىف

 | ةلازاو بركلا جيرفتل ايجار س هل ناف بوركلاو دئادشلا ىف هب ىعدب لاقو فطللا بزح |
 | فيطل ىلا_عت همسا ىلع ءاعد نوكي نا حلصي و نطابلاو رهاظلا نم ملم لكو بطخلا |

 | نيملاعلا بر هلل دما محرلا نمحرلا للا مسب مجرلا ناطيشلا نم للاب ذوعا : اذه وهو
 عيمج ىف «تايحتلا ىزاو#تاكربلا ىمناو#تاواصلا لضفا لعجا مهللا اهرخا | ىلا

 « تاوسلاو شرال لها لكا دمج انالومواندمس «تاقواخْلا فرشا ىلع#تاقوالا
 نمأي مهللا * تاظحللاو تارضحلا عبمج ىف » تايحتلا قزا انمراي هيلع ملسو ]

 ١) ا اد نعانج رحاله لباسه دابعىلعءرتس و« لصاو هدبعلءريخو#لماش هقلخت

 فييطلاب# رهاسظاب نطاياي# رهاظلا ىفخلا كفطلب ان نكو « فاخن ام لكن مانمأو |

 تنا كا مهللاهاضرلاو هلوزت دنع ةمالسلا عم ملستااو « اضقلا ىف فطللا ةباقو كلاسن |

 ظ نم زرح ىنامجا 1 لزت مل اقطلا #لز ايف كفطلب انف «لزالا ىف بس اع ملعلا |!

 © هناضق رح ىف هقلخ ىلا نمايمهللا ©« لوعملاهملعو ءاحتل الا هللا نماي#لوا ابك. نصختلا

 عي نم قوو 8 ةاحتلا ةتيفس يف لمح نم اكمجا و كالتناو ءرهق مكحم مبلع مكحو
 ظ اظوفحتو ردقتلا ىف هب اقوطلم ناك كّسانع نيع هتعر نم هنا انهل !8ةامحلا لوط اف الا

 كّسامر نيعب أنعرا * اعدلا بمن اي بيرقايه ريصباي عسمسايه ريدقاي كتباعرب اط وحلم

 | تفطل ىذلا فطللا تناوهىرب نا نم فطلا ىلا كفطل ىل 1 *ىعر نم ريسلاب

 «نايعلاو ةفرعملا لها الا هدهشي الف« نا وكالا يفك رس ناي رست بحبح دق * ىرولا عسمجم ظ
 | كحال ١ هقابلا ئادلا كفطل مادام اوماهعىقاولا فطللا اذه'رس اودهاش املف |

 1 «ةفملا فاطلالا باوبا انل تحبتف نكل «ديرم الو ىراع ةمه هدرت ال« دسلا فك تثيشم

 نك *ىشلل لوس نماي#نوصحلا كلت كفطلب انلخداف هةملب لكن م اهنوصح ةغاملا |

 عداوولاو 3-5 لهافهكدادوو كتبحم لهاي اهسال# ل داعب فنيطللا تناانل 1جنوكنف

 ]1 دفتتو « كقلخ فاطلالاو كتعنص فطللا انهل 1 © واوجاب فطللا ىئاطلب انصخ |

 «نيملالا يف كاقح ءاصقتسا عنمت هنيسق ولخلاب كفطل ةفآرو « كقحكقلخ ىف كدكح |
 ظ ةجاحلا مم هنم انعتمتقا *نيجاتحم ريغالاذ ذأ فاطللل نحن و انئوكل بق ام تفطل انملا ٠

 هىققاشلا تناو انع عنمي « ىفاولا كففطل و ىفاكلا كفطل اشاح + نيرحا رلا محرأ تناو 44

 تاقدارس انخداف هتيثو اذا كفلمل وه كافنحو 8نيعر اذا كاظف وه كفلم املأ

 " نرادلا ةواعسا 0



 4و
 انق ظيفحاي هن اديا فطللا كل اسن فنيطل اي * كظفح راتسا انيلع برضاو © كنفطل

 يبت فطل | 5 مهللا# ف يمضلا فئاخلا زجاملا:لدبعل نم (اثالث) ف.طلاب هادملا رشو ءوسلا

 ةفيطلا هف 18 ىوعو فوفو ىلوحتناف نيما اب ىننماي ىلعال ىل نك« ينوكو ىلا ؤس لق
 يف مئاخلا سدا ©فيطلاب كفطلب ىتسنآ يزعل ] |ىوقل أ وهو ءاَمَي نم قزات مداسعب

 تبجتتحاو ه فيلا يف ىدرلا ثافطلب تيقو 0في ب كافطلب تسن أت« فيلا لاح

 وأ ىف دبحت نار ف وه لب ةطمجم معارو نم“ ف أو © فيصل ادعلا نم تافطعلب

 مظعلا ٌآ يه | آوهو امهلظظفح هدانا اَلَو بر لوقم ه مسج بطخ لكن مت وج ظوفحت

 تفك © درام ناطلش لك نم اظفِحَو بر لوقي © دساحو ناطمش لكن م تملس

 موق اثم رجل ل1ال نأ لكولا م :ودلل| ىسح لوقب © لبس لكى مه لك

 فالئال ةيوتا ةروس رخآ ىلا كم نم كلوش ز "مك احح دقآ ىس ركل ا ظ

 الس كلل ١ لَو وكل لق قمح تيمتحاو ضميبكيت يفتكأ اهرخآ ىلا ]

 ا ءامسالا هذه قحم مهللا نيمأ اه مح 21 ق نوح مج بزنس

 لأب كح واذكحي نم لق « رادكألا نم هقلاخ تنا ام لكو © رارشالاو رشلااتق ]|

 ىلا ؤس لذ اذه بر كانماحا ريغ ىلا انكم الو الكا كاناححر ةءالك قمم ه راه ظ

 «نيملاعلل ةمحرهتلسرا نم ىلع كرابو ملسو لص مهللاهكيالا ىلةوق الو لوحالو كدب ||

 © مظعو دجو © ملس وهيلع هللا ىفص»ه نيلسرملا ماماو نيسينلا مناخ دم انالومأو اندس ظ

 « نمح راب محراب *نائماب ناتحاته#نامالاو همحرلا نم ىنلختال ىدسسهمركو فرشو

 «نيملاعلا بر هلل داو » نيعمجا ميبحو حلاوه نيلسرملاو٠ *اسالا عبمج ىلع ملسو

 ىلاعت همسأ ةيعدا نم ىسرملا ساملا يبا خيشلا نع ىوراممو فدنخلا ببملا فلاقو

 © ىرتت كلسر تلسرإه ديرب نع كّكصو فطلاوه»درعلاب كفطل لصوا ام ىلا فلعل

 تنا الا هلا العتصلا فنيطلو فطللا متاص كمسا لراس «ىرخالاب امدلا تنرقو

 راصبالا كلا تعشخو هوجولا كنلا تنع « تاقبطلا تاتشا مظانو#تاقرفتملا عماح

 «ريفلانع تبجتحا قطان لكؤطن ءاروتنا و بولقلاةفرعم ردق ىلع نسلالا كتحبسو
 تقتعاو © تالفنلا 'انبا تلقا يحلاهريسلل قيرطلا تجهنو * ريخلا لاصيا ىف تقطلتو

 ظ «نيعادلا ءاعد تبجاو «تاوبشلا ءارسأ تقلطاو سحلا نيجام .تحرسو عبطلا دع ا

 اقوش كلأسا ه حتنلاو حالفلا كدب و « حدملاو دملا كلف © نيدعملاب كيدانم حاصو

 ىلع محم رمأ لك ىعوأ رىآ ثدقس امسدق احوروو ةم نا لس
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 هه حضوأ ءاروأ نم ر روس وثب ققثكأو كلم حور قرياو ههملع ىنع برمي راه همهف

 قفالا نم اياب ىل حتفاو « نيدساقلل ةلصولا ةبترهب نيباو ه'نكلاسلل داشرلا قرط
 كنا نيقنلا لعب فطللا ءادرت يد رو » نييلع ى يشر عفراو © نيملا قفاالاو ىلعالا

 خمشلا نع ىور امنو فننلا جمملا ىف لاق ه نيمحارلا محراو ءافطللا فطلا
 .تاممن كا نا ميهللا فيطل ىلاعت همسا ةيعدا نم ىنمملا ثسغلا يب ىلامعت هللاب قراعلا

 ريسسا ىلا تهجوت اذا فطع تاحفن كل ناو « هتفنش ىضي رم ىلع ته اذا فطل
 اذا همحر كل ناو » هب ذَشأ لالض رح ىناش رغ تظحال اذا هيانع كل ناو ه هتتلطا

 - هسسو رتقم ىلع لمحلا تقاضاز ذا مرك فئاطل كل ناو و هب دعسا ىتش دبي تذخا

 نم ىنحفناو « ىتافغو ىلق ضرم اهب شت ةمسن «كفطل تاهسن نم يلع مهللا بهذ
 ةلفحالم كتبانع نم ىنظحلاو «ىئازو ىاوه نم ىرسا اهب قلطت ةحفن «كفطع تاحفت
 « ىتوقش نم ةداعس اهم ىنلدبت ةمحر كندل نم ىتا و » ىتلالض رحم نم اهم ينذقنل
 عرق ءاعدلاب لأ و «ىبوتسءاجتلالا قدض عم كيلا ةبانالا هب ىنق زرت كمركب ىنلماعو ١

 ءاعدلاب يناسل قلطس وهل دمح ول ركشى ا وسي مقر وئلدنعاع ىلف لص ىح هك دوجبأ

 ىف كللع دمتعاو © يتاحاح هملع كلا مقرا احارعم كيلا  ذخماق كنقرعم لابسالاو

 نيمل اظلا نم تنكى نا كناحبستناالاهل أ النيمحار لا محرا اب كتمح رب« يناس زج و ينام لكع مح
 # ةعفانلا دئاوفلا نم كلذ ربغو ةيودلا راكذالاو هيل ارقلا تاب آلا صاوخ

 ةمدقم ىف قورز دمحا خيشلا ىدس هللاب فراملا هركذ ام ركذا كلذ ىف عورمشلا لبق
 لوفاق اذالصا ةفلصم اب دوعوملا صاونخلاو دياوفلاب هعسا م رحلامب زح ىلع هحربش
 ةدافا بلا طملا نم باب لك ىف عراشلل نا لعا ىلاعت هللا همحر قورز خيشللا لاق
 ءادتهأ ىلع ناك ٠ ءاملوالا ةدانزو عرمتلا ةداف نيب عمح نف دايز كلذ ىف ءاملواللو

 أ ةرئاقلا عمم ءادتهالا صقن نكلاو كلذ بسخم هصقن ناككلذ درفانموءادتقاو |[

 1 رضي اعرسش درو ام نارحب هعم قوقولاو طقف وقم هنآل رضي ال دق ءادنقالا صو
 رحبلا بزح لامعتسا تدرا اذا املوا ٠ ةلثما همس كلذ قف كل ركؤاسو ةرخاو ايند

 | 3 وتحل ير نإ اَهاَسْرُمَو اًهاَِعرَسأ مش ؛هيوكر لق لبق مدقق هبطع نم ةمالسلل

 ٌتاَوَمسلاَو مما 1 موي هَّضق - ض ْرآْلاَوِءرادَق قَح لَآ اوَرَدَق اَمَو م مجر ٠

 | نم ناما هنا تيدحلا ىف ءاح دق ذا نوكرلنب امَع لاَتَو هناحتسم هنمتن تاير ظم |



 «1:)ف
 | هناا هملعي عخبشلا ناكاع تأف ةعسلا ىلا قيضلا نه جورخلا تدرا اذا يناثلا ٠ قرفلا

 الف رمشب ىتسست ناىسح كملعو يبرتنا ملظعلا لضفلا ذاب ملع اب مساوأي هلوق نم لذا

دن نم هب بيصت كلضفل دار الف ريخميتدرت ناو تنا الا هل فشاك
 تناو كدابع نم ءا

ا هم زالم مدقن ميحرلا روقفلا |
ا نا ثبدحلا ىف ىاءاح دق ذا رافغتسال

 ل همزالل لعجن هلل

 ءاعد لمعتساو بستحمال ئيح نم هقزربو ار خم قيض لكن مو احرف مه لك نم |
حلا ملظعلا هللا الا هلال ىراخبللا ىف ىورملا برك

 ] ميظعلا شرعلا بر هللا الا هل1 ال مل

 | بأ ناس ىف ءاح امو مر كحلا شرعلا بر شرالاو تاومسلا بر هللا الا هلأ ال

 ؤ هملعفق هن رثعأ اوبدو امومه ينشا ىذلا قهنع هللا ىضر ةماما يلأ ثيدحح نم دوأد

زمحلاو ملا نم كب ذوعا ينا مهللا ملسو هملع هللا لص هللا لوسر
 ظ نم كب ذوعاو ن

حرلا رهقو نيدلا ةيلغ نم كب ذوعاو لخلاو نيجلا نم كب ذوعاو لسكلاو زحملا
 لا

  ناكام لامعتساب ءادعالا ىلع ةرصتلا تورا اذا كانا «برغملاو حبصلا دعب هلق لاقو

 مهللا نو وما لكوتيلف هللا ىلعو للابو هللا مس هلوق نم كلذل هباحصال هملمإ خشلا

 سبأ اعد نم هللا عمس ىتكو هللا ىسح مهرورش انفكأو مهروحم ىف يهديك لمجا
دقت ةالص لك رد ىف اعبس ركذي لاق و لككولا منو هللا انيسح ىهتتم هللا ءارو

 هلع م

 ( مهرورسش نم كب دوعن انا مهللا اموق فاخ اذا هلوقن مالسلاو ةالصلا هلع ناكأام

 | ءانفكا مهللا كوش اودع فاخ اذا مالسلاو ةالصلا هلع ناكر مهروحت ىف كب أردو

 لامعتسا هبلع لخري ملاظ نم ةمالسلا تدرا اذا عبارلا ٠ تلش ام
 | مخشلا هب راشا ام

 | ركتم لكن م مكنون" رب ثراذ ين ىو "لاقت ىلاعت هلوق نم هلع لا ىضر
 | هللا لوه نا اماظ وا اناطلس فاخ نمل ثيدحلا ىف ءاحام مدقف بالا مو نمو آل

كسمللا وه الا هلأ ال ىذلا هللا ذوعا رذحاو ىاخا امت زعا هللا امج هقلخ نم ركا ظ
 ' 

 نجلا نم هعايشاوهعايناو هدونجو نالخ هلدمع رش نمهنذاب الا ضرالا ىلع عن نا*امسلا

 | تارم ثالث كريغ هلآ الو كراج زعو كان لج مهرس نم اراج ىل نكمهللا سنالاو |[
 | كل ادصي النا تدرا اذا هنع يا ىضر خيشلا لاق سماحلا ٠ ءريغو ىتاربطلا ءاور اك |

 | هدمحمو هللا ناحبس نم رثكاف ٍينذ كملع قس الو برك الوأمه كقحلب الو بلق |

 | ىل رفغاو ىلفىف اهملع تنث مهللا سو هيلع هللا ىلص هللالوسر دمج دينمو هللا الا هلآ ال ا

 | لمعتسلف دارا نف قطصانءذلاهو اع ىلع مالاسو هلل دما و تاس املاو نينم وملل رفماو ىذ ؟

كمع ناو هل دع يأ مهلا هعع
لا ؛لدس ىدص 207 ناو

ف دءاوثىف يل الا ءاعدلا رخا ى
 ْ جير

 دتلتتنتتسالا

 ل را ير يت



 ك2
 : تيدا درو ىلا احرف هل رح ناك لدباو همم هلا بهذ الادحا هلق افبركل ْ

 عقدلاو بلحلل امهالكعضو زيزعلا نمسهملا مس املوأ ىب ولا ةلظضحلاو رحيللا برحح سداسلا |
 ىف زنا لوز دنع ثالث قلخ ام رمش نم تاماتلا :01ت تاملكب ذوعا ثيدشعا ىف ءاح دقو |

 دحا هللا وه لق ءاحو هتشحو ونل شيرق فالب الءاجر هنع لحم ر ىت> ناما رفسلا
 رضي ال ىذلا هللا مس اضيأ ءاحو « ىش لك سم كيفك اثالث ءاسمو احابص ناذومملاو |
 هصن مل احابص اثالث اشأَف نم ملعلا عيمسلا وهو ءامسلا ىفاآلو ضراألا ىفءىش همسا عم |

 اهوحو ماسلا كد باس عيدي قح فنك ١ اسماملات ناو ىسع ىتح ءالب ةءاخل |
 نمد ٠ ناس ممظعلا هللا ' ناح.س حصلاو رحفلا نيب لوب كلذ نق ىنفلا بلطل ارك داو
 هملا ةوقلاو لولا نم أرب" نم ناحس هيلع راجح الو ربح نم ناحبس هيلع نمي الو نك :+
 دمحم ؛وش لك حس :س ناحس هلع دمتعا نم ىلع هلم هنم حيبستلا نم ناحبس 1
 رقغتسي مث عورح ثا لوسفم كرادل عسا هل حسب ساي ت تناالا هلا ال كناحس أ

 برج وهو اه ريقادجم امدلا هنا دقو الا امون نوءبرا هيلع ب اناال هاف ةرم ةئام هللا

 حجت دارا نف ةمبرمشلا رارسس اب دمقم رارسسالا رآآ نإ هلكاذه سم لس اساخلاو ٠ ةرئافا
 ساملاونا,خشلا كلذ ىلا راشا دقو اهعون نم وه اعاهعبسس مث تابعرسشلا م دقيلف هددصقم ظ
 رغب الو اردق لدس ال اهريغو ءاعدلاو ركذلا نأ نأ ٍلعاو ءءارتهالا ىبق هءانكىف ولا
 رهآلا اورو ءاضقلا ىف فلطللاو دصقملا نع دض وهف ةزجلابو ةيدومع وه اناوءاضقا

 || نسحاملتماضوفم هجوتف بلطلا ىف دوصقملا ىه ىنلاجايتحالا ةق رحدربت ىتح سفنلا ىلع
 « قورز خسشلا مالك ه !ملعلا حاتفلاكب روملستلاو ىضرلاب كلذ عساو بلطناهف هللاب نظلا
 أ ةمولظتم ةمارقلا تاي الاو روسلا رياوق نم ةلمح ركذأ ةروثتلا دباوفلاركذ لقو
 رثالاةصالخيف ىحلا لاق ةيئارقاتاناو روسدناوف كلذ دارا نمىلعاهظفح لهسدل

 ريثك ناكو يناقللا مهاربا خيش مامالا ةسجحرت ىف رشع ىداملا نرقلا نايعاىف
 سأر ىلع ؛ىراقلا ديو دولوملا ىلع أرق نم نا اهم ةريثك ءايشا اهنم هنع لقنسو دئاوفلا |

 هش رط ىلع تاحنلا اضيا هطخحو ادا ءرمع ىف نزب حردقلا ةروس هندالو ةليل دولوملا
 اشلا مف نانالاو كلملاو همقاولا ناخد نم ىجنم سب ظ

 همئالا تاحنملا لهو عبس هذه حارستنا ان جوربلا م

 ىرخا ةطرط ىلعو
 ىقاولاناخد نم دحولل يحتم - تلصف دقق ىلا سي رمز



 هد

 َر و بسلا تاذقتلاو

 هةفئاشلا ٠ اهلظفحاو كاملاو

 ةهسنأن تس م تاملاتنم

 هعطاق ىه قراطو ججوربلام
 هعراسم ودملا :كالهال فالبأل ردق ممحرشلاو ىجضلا

 الكرم ءاشع يلظاو ةعقاوو

 اراقب رغم دعب كإُم ةروسو

 انلاثتنكنالاحدلاو جوجأتل

 امقاد ةرضملاواعش تمر نأو
 دادش مندل نيساس كريلع

 هنالثو معبرا رس نيساس

 هل اعفاد نكف برك رك مناكامو

 املوقل احار انسزح ليلب

 بلطم نارمحو ىس ركل ةبأ ىف و

 مره هسمح ىروش كلواب
 مرهم هسمخت ادن (ىلواو

 م ًايناح نكو اهأ رقاف تنشام

 اما راوا ريشح ىف كمارم

 هدض مقدنو اريح هب لاس

 جئاوحل ةركب سمش ةروسو
 اهلك تارضملاو املظ كعندو

 ةرم ريغ تب رخ دقابم كلع
 ه,محرو نما ىهف ردق ةروسو

 ”ىراق عحضم رافك ةروسو

 قلفلاو سانلا» ص الخالا 3 وسىقر
 ِظ -

 مارس وسلا نم ابق هلمسو

 نيدلا بحن تبإر هيادملا م امصنم هءاتكىف ىوملا نا واع مخمشلا ىدس هللاب ىراعلا لاق و ْ

 اهنم ةلوطم هل ةدمصق ىف تاباو روسل انمضتم املثن نيرخاملا نم قاوسدلا

 ةرسب اريثك اقزر هب لاس

 ةنمح لك انآ فيك : رول

 هضي رفلا دعب نرشع ”ةحتافق

 ةروسرخآ و ىس ركلإ ةبا اذك
 يتدافاب نتعاف كلع كاذك

 هبال رركف نون ىذ ةيا
 ةدحسرخ أب ١5 كهقاهدادعاو

 ةلَمَع بحاصب هل نع كن الو ]

 ةدعب نعمج تايآ سمح أمل

 ةروش هسصمخن مخ اهرخآو
 ةلاهج اذ اهمملعت نم كأباو

 هيباح لاّقم نع ددح ءريو

 ةسم“ داعب نم ن وتس اهدادعاو

 ةرسبٍسرقتأىلعالا ةروس اذك
 ةدحس اريحتش بولا هيا

 ةمسنا دعب نم نيعست اهراركت
 ةراهط لكدمب ردابو مزالف

 ةايأرشنمو كرش نم سرحتف
 هررسلل ظفحو رون ىتتلا لهال

 هكسو مسي فلا اهدادعأو



 ما

 دهشم سولجىف ءوضوط رش
 يلاط َتمأ امل مومقو يحو

 ةيشخم ًادباف لفنلا غارف دسبو
 ةدالز رغب افلا امهراركت

 تلقف دهاوف هيلع توزو هنع هللا ىضر ناولع خمشلا لاق

 هب انكم ملظَعل ١ هللا ةديشأ قو

 ىلتم لك اب قراف ةصتافو
 رقوم مظع رجا اس ناخد
 اه انما نكي اهمزلاف فالبآل

 دئاوف اهفف ررك تزاز اذا
 بكرم نرح ىدلا رنارمع لآ ىفو

 0 تنا هنام لقق ناسن فوح نمو

 ةمخن ءاد نم 2 هنئاعو

 ةغرإب .سيسم نم ارم عرجت
 ةهصمح ليل اهلخ نأ ايس الو

 هلكا دعب اهلضف قلرعاو قولا نم

 تملا .نونت نيرا معا ندا

 ةريح لاح ىف نمحرلا ةككالم
 تنم 5 نكحصي «امسأب يؤ ريدقلا يفر لاق ٠مل كلذو

 ةركيو ءاسملا ىف ىبر ناحبسف
 هنعس تاق ام نانالا كرري اهم

 اعفار ريخلا نع يناتسحسسلا ءاور

 هدصم دسم عاج رتسآلا ةباو

 ةوعدب ًأداف رمآلا ءادشأ دنعو

 اهلتاف هللا انصح قام دنعو

 اقفو» طفحاف ءاوسالا نم وحسو

 هوحتو مايص نهي غارف دنعو .
 هير لوبقلاب وعرب ناك دقن

 اندعرل لئاف تملا راضتحا دنعو
 اقفوم لاف ماأالا رهزا ىو

 ارقوم سواملا كاذ ىلع تناو
 اذكاهدسام < اضبا صالخألاو

 ىفكأو براي للاب ىنغا ديمم
 دئاوف ايف ءاح اعس كلك
 لق داقرلا دنع فهلا متم ىاو

 تخآف اهعدب ال مور ةروس

 ةلملو اضيا تاريخا نم موس
 ةيشخو لزب أرقا نوُجر خخ ىلا
 ةقفص نارسخ ريج ىف انبر دع
 ةرينملا هطب , حرشا "برو فيك

 ةهمعو لضغ عمجر املاق نش
 ةقئاخلا ركل اهأرقاف ضوفأ

 نكح م لق تبل يناب لاق اك

 ءودق ”ريخ ه مظعأ هدقاف هن

 هل ءاقثكأل رفظتا ىبو

 ةممل ةالص نم مالس دصب
 ةعس دأفعت نارقلا ةخحافل

 ةقملخلل اندم اضغا لقو

 ةيربلاو ىرولا لك نع .كلضم
 ةمج لك امئاد ابلع بظاون

 ةعاسو تقو ريخ ىف هَ لم



 عد.هز
 هجر تاون ىس ومركل ةيا و

 دئاوف اهف ناحجلا يف سيو
 ةرمو رثشمب ضالخا ةروسو

 تصصخم ىنلاب ةالص ”لاذك

 زاب لآ مث دوه ةرالت

 اسر ناحعس لياق مأق دعو

 اهدسو تاعفاصلا متع فدرأو

 اهرك ذب كيلع ناحبس, اوعوا لق
 امفار كيهانو سارع نا هآور

 يجن ذا عداف نمحرلا "مسا نينو

 هوحمو لامثت باها دنع لقر

 يل لتاف لوبلا رصحم املا ىلع

 اهمامت نود 7 لق ىلع
 اهمام طسو لتملا اذه مضوبو

 اعسيم بتكافقلطلاوادتشا دنع
 تنا اهرخآب فاقحا ةيال
 اهعضو رسعت نم قلت كلان -

 ىحضلاو ةروس لاف عاض دنعر

 مهلك سانلا مماج الا ان لق

 افشلل كئول اشي هل نتم ىفو
 انس ناحبسف اتم ال لوق ىلا
 ادباوف تكرت دق اذه دعب نهو

 افخ الب ءافقعلا وهف هب كيلع

 هلام ىحضأ نا ىيوط

 هلآ رفع َّ امم رونو

 ةرع اهعدب ال كلم ةروسو

 هةيده ريخ حاص اي اضاومال

 تيم لك نع ٍبيذعتلا عقر ا
 ةعامط لك قتساف تار اهل
 ةقلخلا هلا حيستب بطاخو

 همأ ريح نم راتحلا يلع لصف

 هقرس بئاصم نم ناماابيَقف

 هيربلاو ىرولا ريخ ىلإ امدح
 ةسغر حنو مامنا ةروس

 ةنج بحاص نيكللا لع 5

 هب لك ىدل حربش ملاحاق
 ةوالتلا دنع حاصأل فق رسلا ىلع

 هحصب هوبرج رصخ قلطتق
 تنناو باتكلا ليزت م
 ةفحضب تاءزانلا مخ رخآو

 تمم ريغ املاس ىلا نداب

 با مكحمب ىنمنالا ىلا اسيج
 ىجاحم لشمم بير الب مويل
 ةرثكب هوبرج بتكحاف يمكلا ابا

 ةسملو فرح لك ىف مكح هل
 ةيرم ريغ نم هللا باتك اهاوح
 ةفا لك نم قايردلا هئمض ىفو
 ةحيبم لعب هج هن دهاشثب

 هلع ا همح ر هحياقلا ارارسا ىف تاباا هده هيلا بسسنل ام و



 0 دعا

 اعيرس. وجرت ىدلاب رفظنو
 ايف ناف باتآلا ةحتافف

 'ليل لك يف الرقم ىسمنو

 هاحو زع نم تلشام لم
 ىلامللا هريثغت ال رتسو

 اماود حارفاو ريقوو
 عاطشاو عوجو ىرع نمو

 ردغو ةمئلاخم نم نمأتو
 رس "ما أرس تلما امل

 رصعو رهلظ ىفو حص ىقو

 رشعب اهعبت نيعسقلا ىلا
 ردق ولعو هباهم مظعو

 ىرجم ناصفقلا نم هنداحم

 رش لك فواخم نم نمأتو

 رماو ىبع يذل ىشطب نمو

 © كلذوجمو مالالا عفدو ماقسالا ءافش. ةقلعتلا دئاوفلا

 ىلاعت هللا ءاهسأ نم اهريغو ت ذوعملاب ىقرلا نيثلا نبأ لاق ناقتالا ف ىطوسسلا لاق

 املف ىلاعت هللا نذاب ءافشاا لصح قلخلا نم راربالا ناسل ىلعناك اذا يناحورلا بطلا وه

 هلوث ىلع انه ىلا ريعبو ىطوسملا لاق ينامسخلا يطلا ىلا ىانلا عزف عونلا اذه زع ظ

 ةيقرلا زوجم ىطرقلا لاقو .لازا لج ىلع اهب أرق انقوم الجر نا ول ملسو هملع هللا ىلص ف
 نع ىفاشلا تلاس ميرا لاقو ٠ بحتسا ارون أم ناكن اف هنامساو ىلاصت هللا مالكي

 لاقو ٠ ىلاعت هللا ركصذ نم فرعي امو هللا باتكب ىقرب نا اهب سأبال لاسقف ةنقرلا
 عماوج نم هلع تلمتشا ا نارقلا نم اهي ىف سيل رس تاذ وعملا ىف لاطب' نب

 ريغو هتسوسوو ناطيشلا رشو دسحلاو رجسسلا نم تاهوركملا رثكا من ” ىبلا ءاعدلا |
 رضعب لفن نا دمب ناقنالا ىف لاق 6 ٠ ( تكي ملسو هيلع لاس ناي اذهو كاذ

 ول بذهملا حرش يف يوونلالاقو ةل اسم ٠ ةحئافلاو نأ رقلا لضف ىف مقلا نبا نع يفيام

 ةيالقوباو دهاجتو ىرصبلا نسملا لاقف ضيرملا ءاقسو هلسغ مو انا ىف نا رقلا يتك

 لاق دق هب ساب ال هنا الهدم ىفتقمو لاق ىهخينلا ههركو هن سأب ال ىعازوالاو

 ها هلكاب سأب الف ماسعطو ىواح ىلع انآ رق بتك ول اهريغو ىوغبلاو نيسح ىضاقلا
  زوجال هناب هحمرصن عم ىببلا دامملا ءانالا ةلأسم ىف زاوملاب حرص نممو ىبكرزلا لاق
 ةساجم هنئالب هلال اًضيا برشلا نم عنلاب مالسلا دبع نب ىتفا نكل ةبآ ايف ةقرو عالما
 بقع ثفتلااماو هللا هسحر جالا نا لاقو ه ناضالا ةراع تبا رظن همفو نطالا

 وا ةيوطرلا كلم كرمتلا ثفلا ةدئافو هللا همحر ضامع ىضاقلا لاق بحتسم وهف ىقرلا ||

 ظ نرادلا ةداعس 5



 «1.و
 ش كذا 0 . تكيام ةلاسب اربي نسل ركدلاو ةقرفل رمثابلا سفتاو ءاوحلا

 ةديدقلب ةقرلا ءركي ناكو هسفن قراذا ثق هللا همحر كلام ناكو ٠ ىسملا* ءامسالاو

 نم كلد ىقامل ةهارك دشا ءدنع دقملاو ناملس متاخ تكي ىذلاو دقي ىدلا حلخاو

 داملا رخ ىده قى داعملا داز هياتك ىف مقلا نا ةمالمعلا لاقو «© هأ رحبسلا ةهءاشم نم

 ايف ةعقر ىمحلا نم ىل بتكك تمحي فا دما مامالا نم هللادبع ايا ٌملب ىزورملا لاق

 ظ ًآمآلَسو درت ينوكسران 3 هللا لوسر دمج هللابو هلا مسب ميحرلا نيمحرلا هللا مس

 ] لِماكسو ل اريج بر مهلا نيرسخالا مهانعُج اديكحص ه.اوداراو مها رن ا لع

لا هلآ كتوربجو كتوقو كلوحم باتكلأ اذه بحاص فشا ليفارس و
 ٠ نيما قسح

 اندح عمج نيورمع رذللاوا عمسا ناو هفادديع يبا ىلع أرقو ىزورملا لاق

 ] نم قاكن أ لاقف ذيوعتا قلعا نا ىلع ندم رفمجابا تلبس لاق نابح نا سنوب »

 هذه يتكأ تلق تمطنسا ام هب فشتساو هقلعف هللا يب نع مالكوا هللا بانك

 دحا ركصزو , ٠ من لاق هرخآ ىلا هللا لوسز داصمجو هللابو هللا خس عب رلا ىمحح نم

 نع لس دقو دمحا لاقو كلذ ىف اوابس مهلا اهريغو اسبع هللا نضر ةقئام نع

 !فتادحو لالا لاق ساي هن نوكي ال نا وجرا لاقو ءاللا لوز داعب قاعت مناهلا

 ءالللا عوقو دعب ىمحللو عزف ىدلل زيوعتلا بتكي يبا تيأر لاق دمحا نب هللا دع .

 ىلا ياما نم رفن قاطنا لاق ىر دخلا دنعس يباني دح نم نيحمح صل قجرخا هيف لاقو

 مهوقانعتساف برملا ءايحا نم يب ىلع اولزن ىتحاهورفاس ةرفس ىف لسو هيلع هللا ىلص

 | لاق *ىث هعفتم ال ءىش لكب هل اوعسف يلا كِل ديس غرزف مهوفنضي نأ اوناف

 مهوبأق ءىث مهضعب دنع نوكي نا هلعل اولزُت نذلا طهرلا ءالؤه مينا ول مهضعب

 | دنع لهق ءىث هعفن ال ءىش لكب هل انيعسو عدل اندسس نا طهرلا ابا اي اولاقف )

 ظ نا اف انوقيضت مف ماتفضتسا نكلو قال ين هلو عن مهضعب لاقف هىت نم مكضعب

 ارو هيلع لفتي قلطناف مفلا نم ميكطق ىلع مهوملاصف المج اذل اولمجت ىتح قارب

 هبلق هبامو ىتمع قلطناف لاقع نم طغشن امن أكف ةحمافلا ةروسسىا نيملاعلا بر هلل دبللا

 قر ىدلا لاقف اوسنقا مهضعب لاقف بلع مهوملاص ىذلا مهلمج مهوفوأف لاق

 الرمايه رلخ تف ناك يذلا هل ركذنف لسو هلع هللا ىلص هللا لوس ر يقأن ىتحاولصفتال

يردي امو لاقت كلذ هل اوركذن ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىلع (ومدقتق
 امل ث

 | ةمتأق هنم رخا نوم لق ءامهس مكعم ىل اوبرضاو اومسنقا مصا لاق مث ة ةمقار



 و

 ىنفلاحاتفمو ةماثلا ةيقرلاو عفانلا ءاودلاو مانلا ءافلاو يناثلا عبسلاونأإ رقلا ما باتككلا

 اهاطعاو اهرادقم فرع نمل نزحلاو نوخلاو لاو محلا ةمفاوو ةوقلا هظفاحو حالقتلاو
 ىذلا ”رسلاو اه ىوادتلاو ءافشتسالا هجو فرعو اهاد ىلع اهليزأت نسحاو اهقح

 ىتا هل لاقف هتقول أربف غيدللا اه قر كلذ ىلعةباحصلا ضب عقو املو كلذك تن :5 هلحال |

 ىتح ةريصلا رونب نيعاو قيفوتلا هدعاس نمو ةيقراهلا كار دا امو ملسو هيلع هللا ىلص
 ءايسالاو تاذلا ةفرعمو دمحوتا نم هملع تلمتشا امو ةروسلا هذه رارسا ىلع مقو.

 همهلاآلاو هس وبرلا ديحوت د رجم و داعملاو ردقلاو عرمشللا تايئاو لامفالاو تافسلاو 8

 مجرب هبلاو هلك يلا هدسس و هلك دجللا هلو هلكر مالا هل نم ىلا شيوفتلاو لكوتلا لاكو
 أبناعم طابسرا ٍلعو نيرادلا ةداعس لصا ىه يتلا ةيادمحلا بلطي هيلا راقتنالاو هكرمالا
 اه ةطونم ةزماكملا دمعلاو ةماللا هقلطملا ةمقاعلا ناو أهدسافم عفدو امهملاصم بلجي

 ريخلا نم ايي حتفتساو قرلاو هيودألا نم ريثك نع هتلغا اهم ققحتلا لع هق وقوم ّْ

 أ رخآ لقعو ىرخا ةرطف ثادحتسا جاتحم رما اذهو هنابسا رشلا نم اهب عفدو هباوبا
 هدرا ةئمشتم باتكلا ةجحئافو الا ةيطاب ةعدم الو ةدساف ةلاقم دجتال هللا و رخآ ناعاو

 ل بولقلالامعاو ةهلآلا قرامملا باو ١ نم ابان دجم الو اهم واو قرط برقاب الاطباو 8
 0 لزنمالو هلع ةلالدلا عضومو هحتافم باتكلا ةحتاف ينوالا اهماقساو اهللع نماهتيوداو
 ال اهناش نا هلل رمعلو ابف هشاهنو هتادبو الا نيملاملا بر ىلانيرالالزام نمأ

 ( ابي ملكت نمع لقعو اب مصتعاو اهب دبع ققحتامو كلذ قوف ىهو كلذ نم مظعال |]
 : هعد . ىف عقوو ىئْس م اهمزاول مهفو اهمهفوانيم رونو ةملاب ةمصعو امأن انش اهزناو |

 | حانفملا امناو اذه رقتسم ريغ اماملا الا ب ولقلا ضارم انم ضرم ةيلصالاو كرش الو

 ا اقفل اذ جتتفلا نسحم دحاو لك يلو هنجلا عاقفم ابنا كضرالا زونكل مظعالا |

 1 اتفملا اذهل اوكروايناعم اوققحتو ةروسلا هذه رس ىلع اوفقو زونكلا بالط نا ولو |
 # اذه لفن لو مئامم الو قواعم ريغ نمز ونكلا لوانت ىلا اواصول هب حتفلا اونسحاو انانسا |
 أ سوفت نع رسلا اذه ءافخا ىف ةفلاب ةمكح ىلاعت هلل نكلو ةقيقح لب ةراعتسا الو ةفزاجت |

 ]| ىف هجام نا ىور دقو 8 منع ضرالا زونك ءافخا ىف ةغلاب ةمكح هل كنيملاعلا كا |
 ظ ءاودلا ريح و هملع هللا لص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىضر يلع ثيددح نم هلاس ظ

 3 نر مالكي نظلا اق ةيرجم مفانمو صاوخ هل مالكلا ضعب ن ١ مولعلا نمو © نا رقلا |
 أل ةمسعملاو ماتا ءافغلا وه ىذلا هقلح ىلع هللا لضفك مالك ك ىلع هلضف ىذلا نيملاعلا
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 هئلالجو هتملظعنم عداصتل لج ىلع لزنا ول ىذلاةماملا ةمحرلاو ىداهلا رونو ةمفانا

 . ىلا باتكلا ةحاض نطظلا اف َّن نينمومنلا هحكرَو * اش وه اَم ٍنا'رقل ١ نم لزب ىلامث لاق 8

 عيل ةنمضتملا اهلئمروءزلا ىفالو ليجتالا ىفالو : ةاروتلا ىف الو نارقلا ىفلزني ل ظ

 | برلاو هللا ىهو اهعماجمو ىلاعت هللا ءامسا لوصا ركذ ىلع ةلمتشملا هللا يتكينامم |

 / برلا ىلا راقتقالا ركدو ةنلالا ديحوبو دبحوتلا ركذو داعملا تابلاو نمحرلاو ||

 ركحذو كلب هاحبس هصيصخت و ةيادحلا يلطو ةناعالا بلط ىف هناحس ظ
 ءاعدلا لضفا

  مقتسملا طارصلاىلا ةيادملا وهو هيلاءىبثجوحا داملا امو همقناو قالطالا ىلع ]

 : هماقتسالاو هنع ىهن ام باجاو هب رما ام لعق هتدانعو هدمحوتو هتق رعم لاك نمضتملا ]

 ةفرعم هيلع منم ىلا مهماسقناو قئالخلا فانصا ركذ نمضتي و تامملا ىلا هملع ]
 ١ قحلا

 رعم دعب قا نع هلودمب هلع بوضغمو هراثباو هتبمتو هب لمملاو 0
 / مدمب لاضو هل هتف

 ءاهسالا و عرسشلاو ردقلا تابثال اهّمضت عم ةقيلخلا ماسقا ءال ؤهو هل هّنف رمم ئ
 . تافمصلاو

 أ ىلع درلاو هئاسحاو هللا لدع ركّذو بولقلا حالصاو سوفنلا ةيكزتو تاوياو داعملاو |[

  ادهةروسل ققحو اهحرش ىف ريك باتك ىف كلذ انركذ د6 لطاناو عدلا لها ميج ا

 نم ةسحضافلا هتنمضت اف ةلملابو غيدنللا ا ىقربو ءاودالا نم اهب ىنشنسي نا اهنأش ضمب ش

 هيلع لكوتلاو هب ةناعتسالاو هلا هلكرمالا ضي وفن هللا ىلع ءانثلاو ةبدوملا سالخا

 ةيودالا مظعا نم مقنلا عفدنو معلا بلجن ىتلا ةببادحلا ىهو اهلكمعتا عماجت هلا ؤسو

 ظ نا بيرالو نيم َكاْيِإَو دع هلي ! اهم ةيقرلا عض هوم نأل بق دقو هفاكلا ةنفاشلا

 لكوتاو ضيوفتلا مومع نم امبف نافءاودلا اذه ءازجا ىوقا نم نيتلكل ننام ٍ

 برلا داع ىهو تاياغلا ىلعا نيب عمملاو يلطلاو راقتالاو ةذامتسالاو ءاحتلالاو |

 هللا همح ر لاو ٠ ٠ اهريغ ىف سل ام هن دانع ىلع هن ةنامتسالا ىفو لئاسولا قرشاو ءدحو 1

 ذآ اه انا تنكف ءاودلاو بيلا تدقفو يف تمقسةكت تفو ي رم دقلو 1
 هب ريش هن

 دمتعا ترص م مانلا «ربلا كلذ تدجوف اهيرشا مشارارماهلعاه ؤرقاومزمز ءام نم |

 1 لاق هنم رخآ عضوم ىف لاقو © عافتنالاةاث اب عفتناو عاجوالا نم ريثكد نع كلذ

 انهه نم نأ حمحصلاو نيم ومنا هَحَرَو ةاَمش وه اَم نار قل أ نيمو ىلاعت هلل '

 1 ليَ نم ةلفعاوم مكن ءامح "رق سانل أ اسخأ ا ىلامت لاقو ضيعت ال سنملا ناي |

 ١ ءاوداو ةيندللاوةسلقلا ءاودالا مسمح نم مانلاءافشلا وه نآرقلاف ر وصل أ ىف امل هلو 0

 | ىوادتلا لمعلا نسح ناو ءافتتسالل قفوي الو لهؤيدحا لك امو ةرخآ الاو ابندلا ١
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 ظ همواظ ل هطورمش ءافيتساو مزاج داقتعاو مان لوبقو ناماو قدصب هئاد ىلع هعضوو هب |

 ظ اهعدصل لامملا ىلعلزتا واىذلاءامسلاو ضرالا بر مالك ءاودالام واقت فك. وادياءادلا | ش
 ةلسس نارقلاىفو الا نادبالاو بولقلا ضارما نم ضرم نم اق اهعطقل ضرالا ىلعو 1

 ١ لوا ىف مدت دقو لاق هءاتكىف امهف هللا هقزر نمل هنم ةممللاو هدسو هلاوو ىلع ةلالدلا |
 ه1 ةحصلا ظفح ىه قتلا همداجعو هلوصا ىلا مظملا نآرقلا داشرا نايب بطلا ىلع مالكلا ْ

 ]| ةيودالا اماو عاونالا هذه دارفا راس ىلع كلذب لالدتسالاو ىزؤملا غارفتساو ةيملاو
 | ميك ل وأ ىلاعت لاق اهجالعو اهاودا بابا كيو ةيضم جركذب يقل ظ

 | ءدكب م نمو هللا ءافشالف نآرقلا هفشي ل نف 'ٍيلَع لثب باكل أ َتَدعاَل الأ 1 ١
 ظ رورنشلا نم نصحتلاو سارتحالا ىف مظع نآش نيتذومملل وهلا همحر لاق هللا ه اك َ

 ظ ةالص لك بسقع امه ءارشب رماعنب ةبقع لسو هيلع هللا ىلص ىلا ىم ىصوا ادهلو اهعوقو لق ظ
 أ ةالصلاىلا ةالصلا نم رورمثلا عاف دتسا ىف مظع رس اذه ىفو هعماح ىف ىذمزتلا هركذ |
 ١ ىدحا قى رحس مانمو هنيلع هللا ىلص هلا ركذ دقو امهلثع نوذوعتملا دوعت ام لاقو ْ

 ]1 ةدقعتلحا امهنم هي أرق الكل مِؤ امه هيلع لزن مالسلا هيلع ليريج ناو: ةدقع ٌةرسثع |
 ]| ىف احرخا حرملاو ةحرقلا ةمقر # لاقع نم ظشن هناكحو اهلكدقملا تلحتا ىتح
 ْ اذا ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق ابنع هللا ,ىضر ةشئاع نع نيحعيحصلا |
 ّ] ضرالاب هنابس نابفس مضوو اذكه هعبصاب لاق حرج وا ةحرق هب تناكوا ناسنالا ىكتشا ظ
 مجولا جالع * انسر نذاب انميقس شبل انضعب ةقرب انضرا ةيرث للا مسي لاقو اهعفر من |
 ىلا اكش هنأ هع هللا ىضر ضاعلا يبا نب نات نع هحبص# ىف ملسم ىور ةسقررلاب ظ
 للا ىلص ىلا لاقف لسا ذنم ءدسج ىف هدج امو لسو هيسلع هنلأ ىلص هللا كوسر َ

 تارم عسب لقو انالث هللا معسل لقو كدسج نم لا# ىذذلا يلع ؛لري عض لسو هبلع ١
 © هللا ىلص ىتلا نا نيححصلا ىفو © رؤاحاو دجا ام رش نم هنردقو هللا ةزعب دوعا

 سانلا بر مهللا لوقو ىنميلا هدب هيلع حسع هلها ضع , ذومي ناك لس هسيلع )
 ا رح جالع « امّقس رداغب ال ءافش كؤافشالا ءافش ال ىاعلا تنا .فشاو ساللا نهذأ :
 نو اولا ةيمصم ماس اذإ نيزاأ َنيِرباَّصلأ يو ىلاعت لاق اهنزحو ةيصلل |

 نودنهملا مه كنلوأو ةمخروأ م ر نم تاولَص مهيَلَع كلثلوأ نوعحإار ؛ ل ا :2
 هللأ اناو هلل انا لوقف ةميصم هيبصي دحا نم ام لاق هلا ملسوهيلع هللا ىلص هنع دنسملا قو 1
 ا يضىفلحاو هتدصم ىف هللا ءرج ١الا اهم اريخ ىل فلخا و ىنبيصم ىف ينرجا مهللا ن نوغحار ا
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 | رمل اومن اوما نذل هيأ ام ىلاعت لاقو٠ نينائفلأ ىلعألا ةريكأ اهناَد :

 هيلع ريطضأر ةالشلاب ' كَل 'رثأَو ىلاعت لاقو ,٠ نيرباصلا مم سأ نإ : .ةوكتلأو ظ

 ْ ةآلصل أَو ريصلاب اوسع : ىتشأو او ىلاعتنلا لاقداعملا داز نمر خأ عضوم ىف لاق مهاب اريخما

 ش قا لص هللا لوسر ناك نفسنا ىفو « ىو ةيفاعل "ودق ز رب نحب افز ركل اسم ال |

 ١ ةمخاد ة هةيحصلا هطفاح قزرلل ةيلجم ةالصلاو ةالضلا ىلا عزف رما هن زععاذا سو هيلع 6

 1 هطشنم لكلا هبهدم سفنلل ةحرفم هجولإ ةضيمم ىلقلل ةيوقم ءاودالل ةدرطم ىذالل :

 ةمفاد ةمعالل ةظفاح بلقلل ةرونم حورلل ةيدغم ريصلل هحراش ىوقلل ةدمن حراوجلل :

 1 ىق بج ريثأت ال ةلمخابو نمحرلا نم هب رقم نللعسلا نم ةدعم هكححربلا هيلاح ةمقنلل

 ١ ههاعب نالجر ىلا امو امهع ةئيدرلا داوملا عفدو اماوقو ىلقلاو ندللاو ةحعضلا ظفح 1

 ]| ريئأت ةالصللو لسا اهنم هتبقاعو لقا اهْس ىلصملا ظفح ناكوالا ةيلب وا ةنحم ول ءادوا |
 : تمخدتسااف انطابو ارهاظ لسكتا نم اهقح تمطعا اذا اسأل وايندلا رو رش عفد ىف بج ْ

 ' ةلمع ةالهصلا نأ كلذ رسو ةالصلا لثم امهحللاصم تدحتساو ةرخآ الاو اسدلا رورش ْ

 * عطشو اهاوبا تاريخا نم هيلع حت لجو زرع هبرب دصلا ةلص ردق ىلعو لجو زع هاب ['
 ش ةحمصلاو ةيفاعلا لجو زع هير نم قيفوتلا داوم هيلع ضضو اجابسا رورشلا نم هنع إل

 | دفقول لاك هي هعراسمو هيدل رض اهلك تا رسلاو 0 رفالاو مي .ينغلاو 1

 ازا رمل بك تنأريلاق دتحا نب أ دع قترح لاخلا لاق دالولا رسل ياتك

 ١ هلا ا امبع هللا ىضر سابع نبا ثيادحت فظن رع وأ صسأ ماح ىف اوال واببلع ريسع: 1

 ظ 3 . م كالا بو ف دسلا معلا شرفا بد لإ ناحبس ركل مكس ةفال ١

 ؛ ادع! نا ىزورلا كيو األ لالمحلا لاق َعاَحْسرآ * 5-000 1
 ذم اهدلو اهلع رسع دق ةأرمال بتكت هللا دع ايا اي لاقف لجر هءاح روحا مامالا نمي اذ

 نع ركصيو © دحاو ريثل بتكي هتيأ رو نارفعزو عساو ماجم ءيجم 4 ات نيموب ْ

 | سو هيلعو انببن ىلع هللا ىلص ىسع رم لاق امبع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع |
 ْ اا امم ىصلخي نا ىل هلا 3 لا ةسلكاب تلاقف بلعب ىف اهدلو ضرع دف ةر ىلع

00 0 

 ا اهدلو ةأرلا لع رسع اف لاق 6 عت ق5 م |اذاف اهدلو تمرق لق ابصاخ ىلا ا



[ 0» 
 ) 3 انك ىف فلسلا نم عام صخرو ةمذان هتناتكن اف قرلا نم مدقت ام لكو لاقامل هيتكآف

 كلذل رخآ باتك ٠ هبف هللا لمج ىذا ءافشلا نم كلذ لعجو هبرشو نآرقلا ضب
 ا ثادم هطَرْلا ذاو تقحو اهيرل ْتدأو تقشنأ سل اَذا فظن ءانا ىف تكي

 لاق قاعرلل باتك هابطب ىلع شرو لماطلا هن برععتو ْمَخَيَو اَبفاَعْسقْلآَ
 ضرا! ليو هستبج ىلع بتكي هللا هحر يمين نبا مالسالا خبش ناك هللا هحر ظ

 ريغل امنكحص لوش هتعمسو مالا َىَمَكَو املا ضيغوىعلق | ءانا[و لءام وبا

 زوجا سمج مدلا ناف لاهجلا هلعف م ىاعرلا مدي اببباتكز وجم ال لاق و أربق ذحاو
 ران هسفرراصعإ اهئاَضَآَ هملع بتكي زا زحلل باتك» يلاعت للا مالكدب تكي ناو
 ترف هلا مس فاضل تاقرو ثالث ىلع بتكي ةثلملا ىمحلل باتكح « تقرحاو

 باتك © ءاعاهماتسو هف ىفاهلمجمو هقرو موب لكذخأيو تلق هللأ مس ترم هللا مس

 لك قلاخو ءىث لكك ايلمو ١ىث لكبر مهللا محرلا نمحرلا هللا مس اسسلا رعل ١
 مطش هيلع ىنملسن الو يندن ىلع هطلست الف ىف اسنلا تفلختناو ,ؤتقلخ تنا ءىث |

 ىذمرتلا ىور براضلا قرعلل باك # تنااالا ىفاش ال امقس ردافي ال هافش ىئشاو

 ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا ثدح نم هعماح ىق

 ماظعلا للاب ذوعا ريسكلا هللا مسب اواوقي نا اهلك احوالا نمو ىمحلا نم مهملعي ناك

 دخلا ىلع بتكي سرعفلا عج ول بانك «رانلا رح رش نمو راسّعت قرع لك رش نم ظ
 ّ لمحو ماين اى وه لق محرلا نحر الا .مجولا ىلب ىذلا 8

 ىف نكحَساَم هلو بتكءاش ناو ”نوركَشت اًمألق ةدئدآلاَو رامغبألاو معسل ظ

 هملع يتكححب, لمدلا ىا جارخلل بانك © ُمِلَعْلأ عمشلا ؤخوراهتلأو لأ
 ايف ىرتآل ًاَفَصْفَس اعو اهر دف ًافسن بر اهفسنسا لقف لاب نع تنوَلانسيو ظ

 جالا نا لاقو * ةيز وبلا مق نبال دامملا داز باتك نم هتختا ام ىبئا ام ال احوع

 هر ةرمج ىبا نبا هخيش ىنعي خيشلا لاق ساسفتا رسمل لعف ءاؤد ةفص لخدملا ىف |“
 ةسس ىلا قيص تحن نمو قيض نطب نم دلولا ابا جرخا ةديدج ةيبآ ىف بتكي هلا
 1َنَع انلرنآ | ول مولعم ردق ىلا نيكم رارق ىف كلعج ىذلا رد | جرخا ايئدلاءذها

 ”2 ١ انش وعام ناقل أ َنم لَن :”و ةروسلا رخآ ىلا لج ىلع نإ هل >

 || ةداسلا ضعي نعمت ذخا هللا همحر لاق اههجو ىلع اهنم شريو ءاسفنلا اهبرشتو نينمونللا |
 1 صئاصخلا ىف ىلط وسلا ظفاسحلا لاقو ه ها هنق وىف حجنالا دحال هتبتك اف ئيكرامللا |



 # د

 مهد نعو موقي رمهلا هسمب نع ىهيمتلا اصلا نإ ةسجراخ نع قا جرخا ىركلا
 دق كحاص ناف اذه هب ٠ ىؤادب ءىث كدنعا ميضعب هل لاقف ديدحلا ىف | قلوس نوني

 اش ةئام ءاطعاف ريف نيترم مون لك مايا ةثالث باتكلا ةحماش هملع أرقف ريخم ءاح

 دقف لطاب ةقرب لكا نف لك لافقف هل كلذ ركّذف لسو هيلع هللا لص ىبلا نا

 ىلص هللا لوسر نا اسبنع هللا ىضر سابع نبا نع يقببلا جرخاو * تح ةيق رب تلكا
 نم ناما وه ةب الا نمر اوُعْدأو ١ هلل اوُعدا ىلامتهلوق يف لاق ملسو هلع هللا

 دخخا تح اهالت ملسو هيلع هلل | ىلص هللا لوسر بام ا نم الجر ناو قرسلا

 بابلاىلاىبننا تح مانب سيل لجرلاو هلمحو ثيللا ىف ام عمل قراس هيلع لخدف هعجضم |

 كحضف تارم ثالث كلذ لعففحوتفموه اذاف لما ىنا ةراكلا عضوف ادودسم هدجوف

 لص ناتي رف دي دش عجو ىباصأ نيم اصلا ضعب لاقو 8 ىتب ثْغصحا ينا لاق مرادلا بحاص

 ظ هلا ىلعتاكوت هللا ىسح هللا يبرهللا مس لاقوىسأرلع 5 : عض ودق مانملاىفلسو هيلعهللا

 نم اورثكتسا.لاق مث هللاب الا ةوق ال هَل ءاشام هللا ىلا ىرما تض وف هللاب ثمصتعا

  ءادعالا لعارصتو بك لكس أحرفو مّمس لك نم ءافش ابف ناف تاملكلا ءده

 ىقءاح دقو رحبلا بزح ىلع هحرش ىف ىلا مت هللا همحر ورز دما ىديس لاقو

 هافكت تارم عبس حبصلا ةالصدب هب ' ال اهلل | ىسحا لئقف اول ون "ناف لاق نم ثيدحلا

 أ لاكو . ٠ حبصي ىتح كلذكت ءاسم ىلا ناو هلكونىف اقداص نكي مل ناو كلذدموب هلا

 لئاضف ىف رإهزالا ضور هباتك ىف قاحسا نبإب فورعملا ىدومللا بجر معسشلا |

 لجر طقسف مورلا ضرا ىلا تجرخ ةيرس نا راكذالا عفانمو نآرقل
 ترسكلاف من

 نم ائيش هدسنغ اولعجو هنازاب هسرف اوطب رو ةرحش تحن ه ولعجو هءامصا هدخاف هدخف ْ

 ناف ىلقو كللأ دج ثيح كدي عض هل لاقف اولو ام دعب تأ ةلمللا كلت هاناف دازو ءام |

 اهأرقف تارم عبس مظملا شرعلا بروهو تلكوت هيلع وهالا هلا ال هللا ىسحلقف اولوب

 ثيدحلا ءامحالا ىفىلاعت هللا همحر ىلا زغلا لقنو .هءاحصا قلو هس رف لكرو هذنسف تحصف

 ةمعنلا هدمه ىلع فقف لاق مث هترخاو هاسد ما نم همهاام هللا ءافك ةدايز قباسلا

 || ةممحرلا تمع دقو روضحلاو ىدصلا ىلع ةفوق وم نوكت راكذالا نم |ريثكن اف طستغاو

 هقفو نمل ةيورخالاو ةيويندلا مومحلا نم ةيافكلا تلصحو نيركاذلا رئاسل ركألا اذه ىف |[
 الواه ردك ردَش ال ةممن هذهف لك وتلا فمدق هل نكي مل ناو هن قطنل ىلامت هللا 8

 ءتاوفنم نا ركذوارخاوالوا انطابو امها دما ىلات هلف امركت بجاوي ماقن



 ١ ااا #

 دوعسم نا نع هريغو حام نا ىورو © ها رمعلا لوط و مومسلا مقدو بولقلا فطع
 نآرقلاو لسعلا نءافشلاب مكملع ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق للق هنع هللا ىضر

 ريخ ملس و هملع هللا ىلص هللا لوسر لق لاقدنع هللا ىض ر ىلع نع اضيا هجام نا ىور و

 ىلا اكش الجر نا ةنعللا ىضر هقسالا ن ةلئاو نعمعش ىفوييم ىورر 8 نارقلا ءاودلا ]|
 نع هيودرم نا ىورو 8 نارقلا ةءارش كلملع لاقت هقيح مج و ملس ءهيلع هللا ىلص ىتلا ظ
 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبت !! ىلا لح رءاحا لاو هع هللا ىضر ىردحلا دصس يبا |

 ديعوبا ىدرده روادشلا ىفالإ انش و ىلاعت ننالاق نآرقلا ارقا لاقىردص شا ىلأ

 ©#هفخ كلدل دحو صب رملا دع نارفلا 'ئرق اذا لاش ناك لاق فرصم نب ةحلط نع

 هيلع هللا ىلص هلا لوس :لاق لاق هع هلئنا ىضر هللا دلع نر ءاح نع هريغو يقبسلا ىورو

 ظفلي راح نع ءاوث ىف ىلخلا ءاورو "اد لك س٠ ءافش باتكلا ةحتأف ملسو
 داسعسو قبلا ىورو © توملا ماسلاو ماسلا الا بش لكم ٠ ءافش باتكلا يما

 ملس و هيلع هللا ىلص ىنلا ىع هنع للا ضر ىردخلا ديعس يبا نع امهريغو روصن» نإ
 دعس يبا نع هحيبمت يف ىراتسلا ىورو © مسلا م ءافش باتكلا ةسحناف لاق هنا

 لهف عوسل» ىا ميلس يملا ديس لا تلات ةبراح تءاش انلزتف انل رسم ىفانك لاق اضن
 لاقف ملسو هملخ هللا ىلص ىنلل ركدف أرق نارشن مان هاقرف لجر اهعم ماقف قار مكعم
 ىضر دي زب ن بباسلا نع طس والا ىت يارملعملا ىدرو # هقر اهعأ هب ردن ناك امو
 ىورو « الفت باتكلا ةحئافب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينذوع لاق هسسنع هللا

 هلع هللا ىضر , سمك نب ى لأ نع نسح دنس دئسملا دئاوز قدا مامالا نإ هللا دبع ظ
 محوهبو أخا ىل نا هللا ناب لاقف يبارعا ءاجل ٍلسو هيلع هللا ىبص ىلا دنع تنكلاق ظ

 هللا ىلص ىنلا هذوعف هيدي نيب هبعضوف هب ىاف لاق نونج ىا ممل هب لاق هعجو امو ٠ لاق

 مست نتبألا نيهو ةرقلا ةروسلوا نم تل عراو بانكل ةفأش سو لع |
 دبش نارمع لآ نم ةباو ةرقلا روس رخآ نم تانا ث ثالثو ىسركل ةياو ُدِحاَو هلا

 نوسؤملا ةروس رخاو هلأ م يك نا فارعالا نم ةباو ”ويه آلا هلال يآ هلأ

 تانا رششعو انسب و د ىلاعن هناك نجلا ةروس نم ةسياو قل كلل "هللا اعف
 نيتزومملاو دحا هللأ وه لقو رشحلا ةروس رخآ نم تابآ ثاللثو تاقاسصلا لوا نم

  نعدهلع هللا ضر ارباع ىلا نع ىمليدلا ىورو ف طق ثةلعي أكل حرلا مانق

 ىلامت هللا امهحم امم اهو نامفشي ام ونا رف اه ناّبآ لاق هنا ملسو هلع هللا ىلص ىننل



 0ك 0

 هللا ىضر ساع نبأ نع تاوعدلا ف قيلا ىورو ه ةرمملا ةروس رخآ نم ناش الا ٠

 اهنذأ ىف ةي الا هذه ذه أرقلف ًاسومش تناكوا مدجا ةسباد تعصتسا اذا امهنع

 اه رَكصَو اعولط ضر" الاَو تاوَمَسلا ىف نم م ملس | هَلَو | نويت للا نيد َيِففأ

 | هللا ىضر يلع نع فرعي ال نم هيف دنس, بعشلا ىف ىتبملا ىورو © َنوُنَجْرت ِمْلِإَو
 نع ىنسلا نبا ىورو © هللا .افشاالا لملع ىلع تئرق ام ماعنالا ةروس افوقوه هنع

 رمأ اسدالو تندامل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امنع هللا ىض ١ ةمطاف
 أ مكبر“ نو ىس ركلا هب ١ ااهدنعا ارقبف يني نا شحج تنم بنيزو ةملسوا

 ءالّؤه نا ىغلب لاق ثيل نع متاح يبأ نا ىورو * نيتدوعلا اهازوعو ةبالا

 قا هي  الاروحسملا سأر ىلع بصي مث ءام هيف ءانا ىلع ًأرقن رحسلا نم ءافش تايآلا

 نوم رجل ١ ىلا رحاشلا ب مت ان ىتومم لاق اقل ملف سلوي ةروس

 اوس امنا لوقو تانآ را رخآ ىلا نولَصن اون اك اَم َلطَبَو قلل مق ةاوف هلوقو

 "الا ىضر دومسم نبا نع درعواو ىتسلا ناو م بسلا ىورو هب الاه راس ديك

 ىقتأرقام ملسو هيلع هللأ ىبص هللا لوسر لاقف قافاف ىلتم نذأ ىف ارق هلا هلع

 نإ ول ملسو هيلع هللا ىلص لاقفةروسلا رخآ ىلا ًانيع 'كانفكح امن أ 'متبسجتف.(لاق هنذإ

 د يبا نع هلئ اضف ىف ناح نا خسشلاوباو ىمليدلا ىورو «لازا لج ىلعاهإ رقانقت وم الحر

 هدنع أرقمف توع تنم نم ام ملسوهملع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنا هنع هللا ىضر 8

 “ م لاق يلع نب دم رفعج يبا نع كردتسملا ىف مالا ىوروهديلع هللا ناوهالا سب

 | سيرضا نبا ىورو « هيرشي م نارفعز اج ىف سي يتكيف ةوسق هسبلق فدجو ١
 ىلويسلا كلذ عيمج ركذ أربف سي ةروس نونجم لجر ىلع أرق هنأ ريج نب ديعس نع
 موش رمدنا همع نعتلصلا نب ةجراخ نع بسلا جرخا صئاصخلا ىفلاقو © ناقتالايف

 كبحاص ناف اذه هب ىوادب ءىث كدنعا مهضعب هل لاقف ريدحلا ىف قئوم نونجم مهدنعو ْ

 ىناف ةاش ةئثام ءاطعاف بف نهترم موي لكما ةثالث بات | ةحمافن هيلع ًارقف ريخم ءاح دق

 ةقرب تلكأ دقخ لطاب هنق رب لكأ نش لك لاقف هل كلد وكدف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 رمصب ةأرملا ىف افوقوم امنع هلا ىضر سابع نبا نع تاوعدلا ىف قبملا ىورو * قح
 | مركك ميكحلا وعالا هلآ ال ىذلا هللا ع ىتسن مث ساطرق ىف بتكي لاق اهتدالوابلع

 وسلب او مدي أك نيالا بوفد مسا خرا بدلا هلا ا احس



 ظ هعاَسآلا اونحلب مل ندعوا نر مو مكن 0 اًماحتْس ١ "معآ

 / نعدواو وبا ىورو# َنوقِساَتلأ موقلا 0 ُكلمم ليف غالب راهن نم

 وهل قف ةسوسولا نعي ائيش كسنن ىف تدجوا ذا لاق امبلع هللا ىضر سابع نبا

 ىلع نعيفأ ريطلا ىوروو ملَع ءىَ لكن وهو ”نطاَلاَو هالو رخال اوُلَو الا ظ

 حسم لعجو حيلمو ءامب اعذق برقع ملسو هيلع للا ىلص ىلا تغدل لاق هع هللا ىضر

 ىورو ©سانلا بر دوعا لقو قلفلا برب دوعا لقو نورفاكلا اهيا اي لق أرشو اهيلع
 | هللا ىلص ىتلا نا هلع هللا ىضر دوعسم نا نع كالاو نابح ناو ىاسنلاو دوادوبا |

 دسس يبا نعىانلاو ىذمرتلا ىورو © تاذوملا الا ىقرلا 500 ناك ملسو هيلع أ

 ظ ناسنالا نبعو ناجا نمذوعتب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا ىطر

 نع هدنسم ىف هبش يلا نبا ىورو « اهاوس ام كرو اب دخاف تاؤوعملا تلزأ ىتح

 ذا ىلصي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رباتس لاق هع هللا ىضار دوعسم نب هللا دبع ظ

 نمل لاقو ماسو هملع هللا لص هللا لوس ر فرصتاف هعبصا ىف برقع هتغرلف دجس

 ةمعدللا مضوم مضن, لع حلمو ءام همف ءأنأب اعد مث ءريغال و اسس عدتام برقعلا هللا

 سمو ىراخسبلا ىورو © تنكس ىتح نيذوعملاو دحا هللا وه لق أره و حلملاو ءاملا ىف
 ناسنالا كتشا اذا ءلسو هلع هللا لص هللا لوسر ناك تلاق اهنع هللا ىطرةشمئاع نع

 اهمفر مث ضرالاب «تابس نايس مضوو اذكح هعبصاي لاق حرج وا ةحرق هب تناكوا
 ىف ملسم ىورو © اشر نذاب انميقس ىنعبل انضعب هرب انضرا ةبرت هللا مس لاقو |

 اعجو ملاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اكسس هنأ هنع هللا ىض رص املا ىب نجوزاع نع حس
 نم ملأت ىذلا ىلع كدب عض سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف لسا ذم هدسج ين هدجي

 دجا ام رش نم هب ردقو هليل ةزعي دوعا تارم عيسس لق واثالث هلأ مس لقو لدسج

 معسمسلا هلهأ ضعب رومي ناك ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا نا نيحمحصلا ىفو « « رذاحاو

 الا ءافشال ىئاشلا تلا فشاو سابلا بهذأ سغسلا بر مهللا لوقب و ىنميلا هدي هيلع

 نيصح نب نأ رمع نع سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا ىورو * « امقس ر داني ال ءافش ك ؤافش

 ىهللإنأ ىورو © ىس ركلا ةيأو عبس هحافنانيعلل تايا نامتىلاعت هللا باتكىف هنعهلاىضر |
 ءرضت مل هداب الا ةوقال هلا ءاشام لاقف هجحمب اًنبش ىأر نم هنع هللا ىضر سنا نع أ

 ىلع هللا عاام اهوف رمهنع هللا ىضر سنا نع هنسحو هيلاماىف ىرصص نا ىورو منول ١



>». 
 ظ عفد الآ هللاب الا ةوق آل هللا ءاش ام كلذ ىؤنر ازا لاقف هتاف دلوو ولها ىف ةسمندع

 | لخد لاق هنع هللا ىضر سنا نع ىتيسلا جرخاو © هتينم هينأت ىتح ةفا لك هلع هللا

 امافايدسن ال لاف ىمحلا بست ىهو ةكوعوم ىهو ةشئئاع ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا
 ىلوق لاق ىنملعف تلاق كنع هللا بهذا نبشلق اذات املك تملع تش نا, نكلو ةرومام

 ) ثنما تنك نا مدلم ما إي قيرحلا ةدس نم قيقدلا ىمظعو قيقرلا ىدلج محرا مهلا ٠

 ىل وح و مدلا يبر مشت الو محللا ىلك انالو مفلا ننس الو سأرلا ىعدصن الف مظعلا هللا

 قيرط نم قتيلا جرخاوه ابلع تهذف !بلاقف لاق رخا املا هلا مم ذختا سرلاىنع |

 هللا لص ىلا كلد غلبف برقع الجر تمندل لاق لسا نم لجر نع حلاص يبا نب لمبس ظ

 ءرمضت | قلخ اس رش نم تاما: هللا تاملكب ذوعا ىسما نيح لاق وأ لاقف لسو هيلع
 نمح رلا بع نع دعس نإ جرخاو © اهرضت لف ةيح امعدلف لها نم ةأرما ابلاةفلاق

 الا ملسو هيلع هللا ىلصدّللا لوسر هل لاقف قرا ديلولا نب دلاخ باصا لاق طباس نا
 ظ امو نيضرألا برو تلظا اموعبسلا تاومسلا بر مهلا لقت نبّذق اذا تامل ك ملعا

 ىلع طرغ نا اعبمج مهلك كقلخ رش نم اراح ىل نك تلضا اسو نيطامشلا برو تلقا

 دباوفلا نم و ىج رمشلا لاق وه كرب هلآ الو هوان لجو كراح زع ىنطي نأ وأ مهم دحا
 نا ىعو راكلا ءاملدلا ضعب طخ اهدجو ساللا نم لئلقلا الا اهف رعي ال يتلا ةنونكلا ظ

 جاحلا نبا لاقو «ىلامت هللا نذاب اميرسس أري مومحلا رهظ ىلع ةماقالاو ناذالا تكن

 نم روس فيلن: ءانا وا قرو ىف يتكك ةرعنلا ىوادتلاب سأب الو"لخدملا باتك ىف

 نع لَه دقن ءافثلا تانا لم روس وا ةروس نم ةقرفتم تابا وا روس ضعب وأ نأ رقلا

 تبا ىتح لاق ادددش اضرم ضرم هدلو نا هللا همحر ىريشقلا مساقلا يبا مامالا خرشلا

 ىدلوب ام هل توكشف ىعانم ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيأرف "يلع رمالا دتشاو هن

 بام نم عضاوم ةتس ىف ىه اذاف اهف تركفف تبشلاف ءافشلا تابآ سم تنا نا ىل لاقف

 . روادشل أ ىف الل ءاَْسَو . ”نينموُم موق رودس ٍفْتَبَو ىلاعت هلوق ىهو ىلامت هللا
 أ نا وفل ١ نم لزرع سات هامش هيف هال لمح باساب وطب "سم و

 اونما نذل وه "لق ٠ نيف وهف تظرع ا ذاَو .”ننم ولأ ةَمرَو كاًفْش وهام

 لاقغ نم طش امن كتف اهليا هتيقسو ءاملاب امثلح مث ةفحص ىف اهتنكخ لاه انو ىدُ
 ن أرقلا نم تاي آلا نوبتكي مهيلع هللا ةمحر رباكألا ىم خابشالا لاز امو © لاقاكوا



 « دك »

 | ىناح رملا دم وبا ىديس ناكدق وو اييلع ةيفاملا نودجمو مهاضرملاهنوقسيف ةيعدالاو
 | دخا ملا هب ناك نف ةيوازلا باب ىلع اهريغل و ىمحلل هنم“قاروالا لازت ال ىلاعت هللا همحر

 كاز الوز مل يلزا هللا ابف ب وتككا ناكو لجو زع هللا نذاي أرببف اهلمعتساف اهنم ةقرو

 ,نارقل ١ نيم َلرَسبَو ملظملا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو لازنال وهو لاوزلا ليزي
 ةرمح ىلا نا عب دمج وبأ ىدبس ناك دقو « نيمومللا هََحَرَو ءافش وهام

 ىلع نودحيف هنامسالو هدالوالو هسفنل اهلمعي ةرشنلاب هيوادن رثكأ هللا همحر
 ريخا مث مانملا ىف هل اهاطعا ملسو هبيلع هلا ىلص ىتلا نا هللا همحر رخخاو ءاقشلا كلذ

 ىف كلاعحا عمو كلعم هلمعا ام ملعت ام هل لاق لسو هيلع هللا ىلص ىلا نا ةيلان ةرم ظ

 ' كسفن ١ نيم لوسر 'مكءامح دَمَل هذه ىعو هللا حر همواخ هلقن ام ىلع ةرثنلا هذه
 اولوت 'نإف 'محد فاو ةنينيولاب كحالع سي رخ مدع ام هلع نزع
 طتلأ شالا بَ غو نرش هيلع دوغ ألا 2[ 931 "يبن "لق

 ص
 ' هلم اد ب لا سكر حك مث ها ل هر 2 ساو اس “يو 9 هس را تب م”

 نإ رقاادهامل زاول» نعم_ومللا همح رو ءافش وهام نارقلا نم كزت د

 ك م د شخ وحل مميش ثا يم نهر ىلا # سري او*# ياو ى#ساح رشا ص
 سال اس رض لاّثم الأ َكِلْمَو هللا ةشخ "نم اعدضتم امئاَح هتباأ رآ لمح ىلع
 ِ سم4 و < ه- 27 و © ل *مىرد مس عر ري « دم ّ

 نمح رلا وه ةدابشل او بغل ١ مل اء وه الا هل ! اليزلا هلباوه نو ركصمت مهلعل ١

 ْنِمْيَمْلا نم وللا ماللا سودقلاكلملا وهالا هلا ال ىزلا هللا وه يحّرلا هع هول ب ّّ م ُّث < ر ”ىم هسا مخ «ص )ري َّ مءاو ىلا تش

 :ىرألا "ولاا ه1 وغ ”نوكرشب ارق اتم يطحن برا
 "رزقا عَو ضْرآل أَو تاَوَمَشل ١ ىفامت ُهَل حبس ىنسحلا *ءاهنآلا هل ٌرَوَصَمل

 أ تسمملا تلاو ىحلا تنا مهللا بتكت مث ناتذوعملاو ةلماك دَحآ هللأ وه 'لق . مكمل
 نيهم ءام نم انتقلخ ىقاشلا تناو ىناعملا تناو ىلتملا تناو ؟ىرالا ثناو قلاخلا تناو ]|

 أ العلا كتافصو ىتسحلا كلاهساب كلأسا ينا مهللا مولعم ردق ىلا نيكم رارق ىف ااعجو
 هللا ىلص دم كن تازجمم كلأسا ءاودلاو ءافشلاو ةافاصملاو ءالّسالا هدِس نماي

 هلع ىسوم كميلك ةمرحو مالسلاو ةالصلا هسيلع ميهاربا كليلخ تاكربو ملسو هيلع
 ابخسن هدهو نيملل ىرخا ةرشن مالتملاو ةالصلا هملع هءاطعاو © هفشا مالاسلاو ةاللصلا

 الو كمفنالا عفن الو كرض الا رض ال تارم ثالث محرلا نمحرلا هللا مس بتكت
 | مال ملط هكزواج ال ىذلا موسقلا يلا ثنا كنافاعم الا ةافاعم الو كؤالّسا الا ءالسا !



#1 

 نجو سنا نم رجاف الو رب نهزواجم ال ىتلاهمادلا كناملكب ذوعا نجالو سنا نم
 دحا ردّق ال ىلا ىنسحلا كئاهسابو اهقصو ىلع دحا دش ال ىتلا املعلا كتافصب كل أسا

 لسو هيلع هلا ىلص دمج كيبن تاكربو مر كلا كهجوو ةلملجلا كنئاذب كل ًأساو ابصحم نأ
 د اديس ىلع هللا ىلصو كئادعا ىلع هبام درتو ةيقاعتو هسفعت نا كئايبلا ماخ

 يتكت نااملامعتسا ةفصو لكأ ناكامبنيب عج ناو ا ريتك يلست ملسو هصو هلأو

 برب م ءاملاب ةقرولا لح وا ءاملاب ءانالا كسفي مث ةقرو ىف وا فيظن ءانا ىف نارفعز

 نم هناكمأ ام امه. حسمبف ءانالا ىف ىتب ىذلا لئلا ىف هيدي لمجم مث قيرلا ىلع ءامملا كاذإ[
 هعو رث هايشا همانم ىف ىرب زاكو هللا همحر خمشلا ىلا ىمتتم نم ضعب ضرم دقو © هدب

 | اهيرعشي ونار فعزبف يظن ءانا ىفةرمشن بتكي نا ءرماف هب املا هنمحر هملا اكشف اهم عزفبو

 ةحئافلاو ةمقاولاو سي ةروسرتكت اه هذهو ضا رمالاوزلاو رحسلا هو قب رلا ىلع

 ةنذا للا ل قو : ةرقلارخ ا ىلا لوسرلا نمآو ىمركلا ةبآو ناتذوعملاودحا للاوه لقو

 قرم تزلاةيق رايق ريزادس ةوبعت ارفع بس لك ًابايرشاذ نوف أ كل
 نم ايش دخ اي نا هتفص قرملا تيزلاو .ىلاعت هللا ةردش هنع بهذي رحسلا ناف اهلك أبو

 ]| هلع أر و تيزلا هب :ارحمو هريغوا ادوع ذحأِيَو فيظن ءانا ىف هلعجتو برطلا تيزلا

 : 2 هلم” ِرَع مشان لوس مكس ام دلوني ذومملاو دحا هللا وه لق

 1 ا رتآ ول ٠ نيم ؤملل ”ةحرو «افش وُه ا ناوقل ١ نم لازم وةروسلا رخآ ىلا

 1 هذه عم هل يتاكو مايا ةعبس كلذ لمغ لمف ةروسلا رخ ا ىلا لج لع ناقل ! اذه

 ]| نيلاعلا بر هه دما ميحرلا نمل لا مس هنن ءذهو هيلع هقلب اذرح ةرسشنلا

 ظ الإ هل ال محرلا نمل رخل دحاَو لي اهرخا ىلا
 لونااَح لورا أ نوما ٠ ملَع عت هللا ىلاعت هلوق ىلا موُيَقل 7 2

 أعاق .مليل ا وأواو ةكتالملاو وهلا هلأ ال هنأ هللا يش ٠ ةروسلا رخآ ىلا لإ

 ْ "بكتاب دق ٠ مالسالا أ دنع نذل م

 | ةرولا رخآملا نحل أ اوعدأر ا لأ اود لقةروسلا رخآ لا مُكسْنأ ني لوش

 ( ىلع" م] مكل نذأ هللا لق ٠ ةنينمؤملل ”ةمشرَو ٠ افين وه نكذب ل

 2 مراد اع اولَو مَ ١ رنارقلا ْق ' َبَر ترك داَذاَو نور فا



 « د5 2

 اباجح ةترخالاب نونمويلال ل نيبو كنس اَنْعَج ةنا'رقل ١ث أرقم اذ

 ضل شل زأُذ اَذإ ٠ ةروسلا رخآ ىلا جلع نازقلا اذه اَنْ رئأوأ ارو

 رحيل سانلا "نولي وملعب ٠ نيب دوعملاو دحا ةقاوه لق ٠ ةروسلا رخآ ىلا اها
 كباجح الا باجحال مهللا هللا ندإب الا دَحآ نمي هب نير اضم مامن ١ ىلاعت هل وت ىلا

 رحس لك كلضب هسا مسأو صخخشلا مساب نالف نب نالف نع بجحاف كزئسالا رتسالو

 نه زوابعال ىلا نامت كنكو لفعل كاسب مهلا كلأساو ناجحو ناسف لصرشو

 رشو نحلاو سنالا رش نم هسف نوكي ىذلا لزمملا زرحلا اذهب عنمت نا رجاف الو رب
 محرأ اي كاتخ رب همق ام عييو هنكاسو تناالا هملعب ملامو هشم لعام رش ىذ لك

 لمعتساف نيدلا موب ىلا اريدك املسن ملسو هبححو هلاو دمتم اندس ىلع هللا ىلضو نينحارلا

 ىف رملا تيزلا وه هب ناكامت اريفر وكذملا ررحلا اده هيلع قلعو مايا ةعس ةروكذملا ةرعلا

 سحننلا ىف سلع نا لمما ةفس ناو نئارمالا عمل عفن لا خا ءركذ قتلا |
 اريدش محولا ناك ناو ىلاعت نا نذاب ارببف ملالا يف ىذلا مضوملا هب نهدنو السلق

 ةبملا ىا دوسألا ومكلاوهو زين وشلا اماو يطصملا اما هب ناهدالا دعب هملع لعج

 فرجاممو للا همحر ىريمدلا لاقو © لخدملا ىف جامل نأ مدلكعا فقد دعب ءادوملا

 |[ رود ضعب ف دجو لاق هنأ هلع هللا ىضر ىهفاشلا مامالا نع ىور ام حصف عادصلل

 ءاد لك نم ءامش هرهظ ىلع بوتكم بهذ نم لفق هلعو ةضق نم جرد ةيما ين

 ةوق الو لوح الو هللايو محرلا نمحرلا للا مس تاملكلا هذه ب وتكم هلخاد ىقو |

 ىلع عض نا ءامسلا ثار ىذلاب كتنكس عجولا اسيا نكتحسا ملنملا ىبصعا هللاب الا

 هللأبو هللا مس ميسحرلا نمحرلا هللا مس ,ممحر فورا سانلاب هللا نا هثذاب الا ضرالا >

 | كمن ىدلا كتنكس مجولا ابا نكت ملظلا لا بالا ةوسق الو لوح الو

 نكلا مدس نيم ٍدَحا نم اًمْيكَملا 'نإ اَنلاَرْنيل َو الور "نأ ضرالاو تاومسلا >

 هللا نذأب طق يببط ىلا همم تحتحا اق هنع هللا ىضر ىهفاشلا مامالا لاق روف (ملَح

 ظ اهنكلو طقف عادصلل تسيل ةرئافلا هذه نا هنرابع نم رهاظلاوها ىفاشلا وه هناق ىلاعت

 || بهد نم عبرم صر هيما ىب راخذ ىفاضيا دجوو ىريمدلا لاق و ه ءار لكل عفت |

 هله+ نم ناكو مالا ريملاو روفاكلاو كسملاب ءولمم رضخالا درمزلا نم رارزا هيلعو

 ظ نملاب ىل اودجوف سرثلا اوقشف ةعاسلاو تقولا يف هستللا عادصلا هنع لازا هسار ىلع |
 هدفا

 مح رو . ني يخت كلذ محرلا نحل ناس ايف بونكم ةقاطب اد



 - ةلاش للا

الا قلو مع: فن نا هللا دبر محرلا نمحرلا 07
 ظ هللا مشب نم ًافصض ناست

ا ىعا لأ َةَوُعَد بيحأ ٠ بي رق لك نع ىو كأن محرلا نح
 يناعد اذ

 ْ انكاش ةلمملا ءاشا َولَو للقلا دم فك كئَرلا 2 ملأ ميحرل نيرا هم ١

ميمسلا ومو راقتلاو لف َنكَسام' هل ومحل نمح رلاهنلا مس ظ
 « ؛ملعل ١ 

 ةفح هاهس اناتك ى راصتالا أبركز مالسالا خمش فلا 6 ءابولاو نوعاطلا عفدل دئاوف له

 : هخحبشل نوعاطلا لضف ىف نوعاملا لذي باتك هن رصتخا نيعاوطلا رم اناس ىنيغارلا 8

 أ تسثن ىف ىصحت ال تاياكحو راثا تدرو دق هسف لاق رجح نبا ظفاحلا مالسالا خش ْ

اده نم سداسلا لصفلا لعجدقو نيا زخو نعنوعاطلا نوك
 ٍ نم درو اهف باتكلا 

 | نباو ديعس يبن ربخك نأ رقلا نم تانا كلذ نف لاق نملا دك نم اهلئاق سرح راكذا |

| لاق لاق ريم نب كلملا دبع نعو 8 حيحصلا ىف اهو باتكلا ةحاف ةيقرلا ىف ساع
 

 |( وهو ىىرادلا هاور ءاد لكن م ءافش باتكلا ةحاف ملسو هلع هللارإص هللا لوسر 8

 ناطيشلا نا لاق سو هع هللا ىلص هللا لوسر نا ةرب ره يفا نعو © ديج لسرم |

 لا ىلص هللا لوسر لاق لاق هسنعو © ملسم ءاور ةرقإ رقلا هيف ارش ىدلا تيبلا نم رغب

 ظ الا ناطيش هنو تس ىف ارقن ” ال نا رقلا ىا 20 ةرقلا ةروس لس هيلع ١

 | هك لاكو دعس نب لبس ثيدح نم نابح نا هحصص و مالا ه هاور ىسركلا هبا هنم جرخ ظ

5 لخدي م اراه اهاآرق نمو لاس ثالث هس ناطمشلا لخدي ملالمل هت ىناهأ رق نم ظ
 

 | نا لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ريش نب نامعتلا نعو « مايا ةنالث هتيم ناطمشلا

 | امهم متخ نيتنا هنم لنا مام ىنلاب ضرالاو تاومسلا قلخم نا لبق اباتك ستكىلاعت هللا

 ىذمرتلا ءهاور ناطيش اهبرقيف لال تالث راد ىف نارش ال ةرقلا ةروس
 © هئسحو

 ظ ىملسالا للا دنعل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلا رازيلا ىورو# ءاحيتحسو الا و نابح ناو

 داسعلا ذومت ا سانلا برب ذوعا لاق و قلفلا برب ذوعا لقو دحا هللا وه لَه ذومن
 ] ناسا نم ذوعس ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ريخ - ىدمرتلا ىورو © نهلثع

ذ نمو «اماوسام ارو امهب ذخا تلزت املف نانذ وعملا تلز ىتح ناسنالا نيعو
 كل

 وهو دما هلو كلملا هل هل كيرمم ال هدحو هللا الاهل ال لاق نم نيحمحصلا رخك راخا

 ظ هموب ناطيشلا نم از رح هل تناك و باق ر رسشع لدع هل تناكةرم ةئام ريدق ءىث لكل ع ظ

 نا لبق هلجر يبات وهو رجفلا ةالص ربد لاق ىذمرت اا هياور ىفو © ىسع ىح كلد |



 لف
 تاثيس رمثع هنع غو تانسح رمشع هل بتكت اره شع :ءاهركذف هللا الا هلأ ل لكش ]

 لاقو ناطيشلا نم سرحو ه وركم لكن م زرح ىف هموب ناكو تاجرد رشع هل مفرو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق مكح تنب ةلوخ نع ملسم ربخكاو # بيرغ حت نسح

 هرضضي ل قاخام رمش نم تاسماتلا هللا تاملكب ذوعا لاقف الزم لَ نم ملسو هيلع |

 نم هلق افص نمل تاملكلاو ت تايب آلا هذهب عفنلا لصحم اما هي هنت ب لحترب ىتح٠ىن |

 | ةيلخلا خست ىف عقو #ةدئاف و هنم طرفو هبف طرف ام ىلع مدنو ةئوتلا ف صلخاو ردكلا |
 كالهاو ةيوقملا عقدي ركذلا نال لبق حبستلا نوعاطلا هه ىواري ام نسحا ىبفاشلا نع ٠

 متاح ىبا نبا هركذ ام ىفاشلا نع فورعملاو «نيحتسبّسل 1م ناك نآ الولف ىلاعتلاق |
ا مبضعب نعو هبرشيو هب نهذب جيسفنسلا نم عفا ءابولل را مل هريمتو ظ

 ْ ءاسثالا مظعا نم ن

 تبنا سو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ةالاصلا ماظنعلا اناللا نم "د نوعا ةئادا ظ

 نم ىلحلا ينواسلادومج نب هللا حتق دمع خيشللاو « روكذملا هءاّتكىف مالسالا خمش ظ

 | نوعاطلاو ءابولا عقد ىف نوعاسلا ةمشع لضم ام هامس فلّؤم رمشع ىراخلا ن رق ام ءاملع ظ

 هني دملا ىتفم ليلا لمح نيدياعلا نيز ديسلا عمج هئم دباوق ىلع تفقو امئاو هلع فقا مل |

 ركصي يبا دسلا همالملا مامالا نا اطش دمحا دسسلا رضافلاملاعلا هطخ نم اهلقن ةرونملا

 | ءازجابم ةخسن ينادها ةلاسر ىف اهريغ عم اسهعمج وءأبا محرو هللا هلغفح جملااطش |
 مزال نمو © نوعاطلا هبصي ملءوضولا مزال نم .نا دياوفلا كلت نق « ارخ هللا |

 هبانكحصص كلد نمو # همليلو هموب ىف ءاوس هصل مل هناسمو هوب حابص ىف هقدصلا ظ

 لجاو مظعا يل ١ اي ىدبساي تناو تلجو تمظع يبونَد نا مهللا لمحو ءاعدلا اذه '

 حرا! كتوقو كلوب ىنع ىضرت ىتح كيضرا ال ءكاضرب كتعاط ىلع ىنعا مهللا

 انع فرصاو عننا انلع مداو و لسو هب و هلا ىلعو دمج اديس ىلع لص مهللا نينمحا رلا ظ

 ظ اضيا بتكي امو « نيما اي نيمآ مركآلا زعالا تنا كلا ملالاو باذعلاو مقئلاوم زجرلا |

 انش نك نموا سودق لدا مكح موبق ىح درف ميحرلا نمحرلا هللا مسب لمحتو |

 0 اونا نزل اه محرلا نمحرلا هللا مسب اضا لمحو بتكل امو ماسح آذ ظ

 فكف مب دن محل ! اوظسبت نآ موق مذ كغ ةمنن اوارحأ ض

 لمحعو سكب امو رون ل لكل رش ىلَعَو لأ اوُقَناَو' ع مجد 1

 أ بابا ىلع بتكي امو © تارم عبر ماتم ١ وذ َربرَع 0 ناتلا 2 وصلب و

 / ىلع بالا ىلع هي آلا هذه اضا سكي و « نالخلا قابلا هتحن لخادلا رم تحب |

 نرادلا ةداعس 8 +٠
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 ايا بتكصيو هالكشت “ دشاو ًاصاي يعأ "فلآ واو رفَك ن نإ! بنكي 'ن و

 نب اكو ٠ داهل'ا شو منهج ىلا نورشخُمَو نول اوُرْتُك نذف." لق كلذك

 || ىلاعت همساو نوضرعم ابعت هو اهْنَع نوارع شرالاو تاومسلا ىف هنأ ني

 ْ همساو ةرم هك املكمسسالاب دغفلتسو ةعمللا موب نم ةعاس لوا ىف ءرم ةرشع ينام ىح

 نم رادج ىف ةمقرو لك قلتو قاروا ميرا ىففبتكيو © تارم معبرا نم ْوملا ىلاعت

 ولام مي مكن مال »محو رم الق مالح هاد نم تدل بناوج

 مقام ىنح يب مالش هرادلا ىقُع معلقا متربص اع ا : كلل | مال .٠ نب دلاخ

 تارم معبرا ةي الا هذه هلخاد ىف قصلي وا تيلا يف عضويو اضيا بتكيو « رجنل

 || قالخلا ىقاللا قالخ ىقاب بابلا قوف قلعيو بتكيو © ماقت ا و'ذ د ربِرَع هنا نإ

 | 9 نيمحارلامحراالموبق اي ىح اي ظيفح اي ظفاح اب مالس اي نمؤم اي قالخ اب ىقاب اي

 || للا الا هلأ ال موي لكحابص ىفو ةرم نيرشعو ايناءوب لكة حببص ىف ةحئافلا أر قت و
 ظ تافك صميبك انالث برغملا هسعبو ائالث حملا دب هاعدلا اده ةءارقو ةرم فلا

 ظ ”لب - طص م ممءرارو نم هَ انفقس سي انناطيح كرايم انباب هللا مس انتبامح قمح

 هللاو رهقو ىبر زع ردقو يبر لح انالث لوقت م ظوفحم حول ىف دبجت "نا "وف وح

 ]| مالا عسجماملاءو مسنلا ئراب ايو مقسلا عقار راي مهللا ريكا هللا ركذلو ريص نمل نيمملا

 نيمحارلا محرا اب كتمح رب ةأسفلا تومو ضارمالاو ءابولاو ءالبلا انع عفدا
 ١ هللا ىلصو

 1 كل ىلاصت همسا قامسلا نم راداقم ىلع ريو © سو هبحو هلآ ىلعو دمج انديس ىلع |

 ثالاثو هئامعس قاعم ان ىقاش اب ىقاك اب ةثالثلا ءامسالا هذه هللع أرق م ةرمو ةرم ىتئام )

 | قاخم نههن مطب مث لمعلاو ةءارقلا لاح ةزماكلا ةراهطلا .ةمزالم عم تارم |

 8 ىتسبو رهاط ماح ىف بتكي امو » ىلاعت هللا ءاش نا ئشي بمصا نم اذكو نوعاطلا |

 || زوك ىف رهاط ءام ىلع ارش اممو © ةرم نيتسو نيتنلا دسملا ىلاعت همسا ةلعلا بحاص هنم ظ

 | فاخ نم كلذ برسثيو ءاملا ىلع خفس ةرم لك دعبو تارم ثالث ديدج رهاط أ

 وه مون لك ناطلسلا فني رمشلا ناهربلا ممظعلا ناشلا ىذ هللا مسن هب بمصأ نم وا هنم

 ا مهللا ميظلا ىلعلا هاب الا ةوسق الو لوحاال نكي مل اشي لابو ناكمللا ءاشام ناش ىف

 ا ىمجلا ةرعم نمو ةاحفلا تومو ءابولا موجمو نوعالعلاو نعطلا نم كب ذوعا ينا

 ١ َنِم كن َو ريدق ٠ءىث لك ىلع كلنا ءادعالا هتامش و ءاقشلا لردو٠ اضف وس نمو
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 د وس

 1 سوه هلا لعو دمج ان ملس ىلع هللا ىلصو نيم وم ”ةح رو ءافش وهام نا ل ا

 1 كياولصق ودصملا قداصلا نا مهللا ءاعدلا اذه اضيا لمحو تييلاىفعضوبو بتكب امم و« 0

 2 ىدعع حور ضق ىف ىددرتكهلعاف انا ءىم ىف تددرتام تلق كنا لاقدق كمالسو هيلع |
 2 لج ودمج اديس لا ىلعو دمحم "ديس ىلع مهللا لصف هنءاسم هركآو توما ءركي نمؤملا
 1 دزو ىرمح ىف ىلكرابو ىنبحا نممدحايتالو ىف يىبوسنالو ةفاملاو جرف كاش وال ظ

 | اسزم اليوط ارم ىل بهف ةرخآلا لهال دبالا سبع ببن يذلا تناف يتايح ىف ]|
 | قلميو بكام كلذ نمو © هيلع رواقلاو ةرخآلاو ايندلا ىف كلذ يلو كناف كتفاعب ١
 ١ ممسو هو هلآ لعو دمج انديس ىلع هللا ىلصو ميسرلا نمحرلا هللا مس تعلا ىف 1

 لاق © لبللا لمح نيدباعلا نيز دمسلا هصخلام ىبنأ نيم الأ نم تنشك فار تكباحتسا
 1 طخ نم ةلوقمرخآ ةئسح طاوف هذهو ركّذام هلقندعب افنا روكدملا <ملا اطش دمحا خمشلا

 | ىفاملامدق نا توريب يف ةروكذملا هتلاسر ىنادها اممح ىتريخادق و تاقثلا ءاملاعلا ضعب |

 همحر اطش ركب وبا دمسلا ةمالعلا مامال"هدلاو ءاململا ءال وم هدارم ناب ج:٠ ماعلا اذنه 18
 1 هظفح ةفرسعملا ةكم يف ةصفادلا ّتفم ىولعلا ىشنحلا نيسح دمسلا ىدمس ملسو هلع | ْ هللا لص نيلس رملا ديس ةلالس دارفا داو نيلماعلا ءأ هلعلا ةودق ةمالاعلا مامالاو هلا ْ

 وب

 ْ 5-0 قاو فنك هلو قاب همص ىج (ءابولا مقدل ةدباف ) دءاوفلا هده و ىلاعت هللا ُ] 1

 ل نإ هللا ىسع ملس وةيلع هلئا ىلص هللا لوس ىديس, ترجيتساو هللا تقلل ىف "فلك '] للا ىَتَع دنا لص هللا ا حيتساو هللا تفتك ىف
 لقت اؤلون نف ٠ الكشت دشاو ًاسأن ثشأ هنلاو اوك َنيَذْلَ ساب |
 اولى رشة رمظعلا 1 ضرعل 7 اير وهو تلك ون هملَع ”وغ لا ل01 2

 | هللا نوعاطلل بيتك ( ىرخا ةرئاف ) هيلع ىنعاو هب نينو ىلق مالسالا لخدا مهلا |
 ليللا قوج ىف نيتك ر ىلصي نا (ءابولل ةدهاف) ماس. ال مومق يلزا دق ظيفح فضل |
 ( ىرخا ةرياف) ةرم فلا ملحأب مالسلا دعب لوقت م ةحئافلا دعب سي امبم لكىف أره

 همطاخلاو ايولا رح 2 زا ةسخ ىل برجام |

 1 نم لوسر طل تارم عبس ةضيرف لك أر نا( يرخل ةدئافو

 | -,دنتلا شرعنا بر هوغو تلكتوت هيلع وألا إل "نأ نيلح "لف أ لو لق مسد "فود ينم ا خال نير ح عام هلت



 د

 لأ ءام 01 ص "راي لو قسبو حمو. بتكينل برجام بول ىرخا ١

 | نيم اظل ماوقنل ادب ليقو ىدولا ىلع توتساو هامل :ضغو يلق | ءايسان و

 1 ىضر ةفيشح ىلا ىظعالا مامالا نع ىورملا ءاعدلا اذه برج امو (ىرخأ هداف) ِ

 هتس ىف هظفح وا ةراهط ىلع هعم هلمح وا ءاعدلا اذه ةءارق لغتشا نم لكلاق هنع هللا ف

 وهو ءاعدلا اذه ةكربب تايليلا راس نم ءريغو نوعاطلا نم هلهاو ىلا هللا هظفح ظ

 ظ كلسفن اضرب كش رع ةزعب كقلح ددع كلأسا يأ مهللا محرلا نمحرلا هللا مس : اذه 1

 | ىبتع :اركش ةقيقح قمح كتفأر طسب كتردق ةياغب كملع غلمب كهجو روض |
 | هلرس نونكمي كلامسأ ةيابي كففصو ماب كتافص لكب كشيتم كارداب كتمحر |
 قباسإ كبضغ ديدشب, كدوج ضض كنم لاسكب كلضف ليزجم كتس ليم ]
 كناَش ءاقس كتمادحو دمحوتت كتادرف ديرفُس كتاملك دادعأب كتمحر 1

 كنتداسسبب كلماعناب كلام فاب كلامكب كلالجم كهاج كلايركة مظعب كتب ومر ةزعب ||
 نأ كققح قحمو كقحم كناسحاب كربب كفطلب كفطعب كتان كس راسبجم كتين وكلم

 عسيمجو ءاللاو ءابولاو مومقلاو مومحلا نم ءافشو احرخمو ارفانل لم |
 ١ قحنو صو سنو هط قحمو صعمهكص قحب و ةرخآآلاو ايندلا ىف تاهاعلاو تافآلا |

 3 تابرحلا نمو ( ىرخا ةدماف) نيمحارلا محرا اب انبس احتف كل انحتق انا قحنو قسعمج ش1

 ]| مهللا وعو تونقلااضيا برج امو ( ىرخا ةدئاف ) ءافشلاو ىراخسللا ةءارق ةروبشملا |

 ىنقو تيطعا ايف يل كلرإبو تيلوت نميف ىنلوث و تيفاع نميف ىفاعو تيده نميف يدها
 تيداع نم زميالو تبلاو نم لذي ال هاو كدلع ىفَشب الو ىضقت كناف تيضق ام رشألا
 (ىرخا ةداف) سو هسيحس وهلا ىلعو دم انديس ىلع هللا لصو تيلاعتو انمر تكرابنأل

 ظ ”ةفشا1ي هللأ نود "نم امل سلا ميحرلا نيمرلا هللا مد نوعاطلا عفدل ظ

 1 للعلا هللاب الا ةوقالو لوح الو مفملا هلا رفغتسا ٠ ار رع دعب دم لمح ١

 | 219 هنأ ىسح لقق اول م نإف» ملقل أ عيمسلا وهو نأ كييك :
 1 اوفا يش هلق مظل شرعلا ْبَر وهو كحوت هلع وهلا |

 ظ وحال ةملكب اهستفي م' ىنميلا هدب عباضصا قبطي قيض صخشلاب لح اذا هبرحلا 8

 | كب و ىتشملا كبلاو جرفلا كنمو دمْلا كل مهللا لوش مث ملظملا ىلملا للاب الا ةوق الو[
 | بطلا ىلع ملسو لص مهللا (ءاب ولل ةرياف) مظعلا ىلعلا هللابالا ةوق الل وحالو ناعتسملا



 هللا

 | ةالصلا هيلع هلا لوسر دم اديس فرصملا قرصاا را قفا ةسقن قينرلا أ
 ١ ديس ىلع لص مهل ةالصلا هذه ارش نوعانعلا عفدل ( ىرخإ لارا
 5 مر "نما نوعاطلاو نمعطلا اهم انع عفد هاللص دوش اندمس ل ١ لعو د

 ا ةلاسسر نم اهلقن نا هئاوفلا تبن 2 نك ل ل منت انآ اشيا ظ

 ظ رعنم است ان نمْؤملا رم 9 هرماع؟ 0 نم نا 3

 نم ةضيرف. لك دعب ةرم 46٠ اهددع لمكولا منو هللا ابسح أرق نم ناو © نوعاطلا |

 || هللا ىلص ىتلا ىلع :الملا تافكياب ىف ءدقتو ف نوعالا للا ءافك سما تاولصلا |
 اهعاو ةلجح يبا ننال اهتم قوعسنلا ةالصلا باتكلا انه نم نماثثا بابلا وهو ٍلسو هيلع |

 بسطخ نا نع كلذ ىف فلؤملا ها 5 ىف لقن ةلجح يبا نإ ناو نوعاطلا عفذل عفنس م

 ٠ عقدت سو ةيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصاا : زكا ءرخا نيطاسلا نم الجر نأ هود ١

 هسملمف ملسو هيلع هللا لص ىتللا ىأ) نيملاصلا صعب نا كانه هنع تلّغاو نوعاطلا [

 | ةالصلا كلذكو ه انه هئداعا ىلا هجاح الاف كانه ءاعدلا تركذو نوعاطلا عفدل ءاعد.
 ا مقدل اولاق ايف ةبرج هلانه ةروكذملا ىدشبشقتلا دلاخ خشلا ىدسل نومستلاو ةيواحلا

 1 نمز قى هضارف لك بقع تارم ثالثا“ اره رما هلع هللا ىضرهناو نوعاطلا

 سو هبحصو هلا ىلعو دم !نديس ىلع هللا ىلصو ملعا هللاو كلاثخ كلذ عجارف نوعاطلا |
 كلذ وحن و ندّمملاو ءادعالاو نيملاظلا رش عفدو ماكلا دنع لوقا دياوف

 || امم هقلخ نم زعا ربكأ هللا لقملق املاظ وا اناطلس ناخ ناو نيصخلا نصحلا ىف لاق
 ضرالا ىلع مقتنا ءاهسلا كسسمن وهالا هلآ ال ىذلا هللا ذوعا رذحاو ىفاخا امتزعا هللا

 اراح ىل نك مهللا سنالاو نجلا نم هعانشاو هعايناو هدوئجو نالذ رمش نم هنذاي الا

 © اعوف رم يناريطلا هاور تارم ثالئ كريت هلا الو كراح زعو كوانلا لج مهرش نم |

 الول لاق رابحالا سمك نا عاقمقلا نع ؤطصملا ثيداحا ىف ىهتنملا ةردس باتك ىنو
 سيل ىذلا مظعلا هللا هجوب ذوعا لاق نه ام نىل لمقف ارامح دويلا ىناعل نهلوقا تاملك
 !١ ىنسحلا هللا ءاسابو رجاف الو رب نهزواجمل ال ىلا تاماتلا هللا تاملكبو هم مظعا «ىن
 ىرراضيا نيصن.ا نصحلا ىفو © أريو ًارذو قلخ ام رش نم معا مل امو اهم تماعام

 ٠ مسح ثيدح تشع ءانفكا مهللا لقملف ادحا قاخاذاو لسم ىلع كردتسملا ىف معاوب -

 اسنا نا نئابع نب نابا نع دعس نءا ب رخا ىربكلا صئاصخا فىطونسلا ظفاخ لا لاقو ©

 00 8 ميسوم



 م *

 أ ملسو هيلعللا لسا لوسرل كتمدخ الوا للاسقف ج احلا ملك هلع هللا ضر 1

 | هللالوسر ركتاو ىتبنرا تافاغ امل ين تابه لاقف نأش كلو لا ملا ريما باتكو [!
 ١ عم دوتع الو راج وتع اهعم ترضي نل تاملك ىتملع يتوص ملسو هيلع هللا ىلص

 ريسف لعاي كلذ تسل لاق نييئتملع ول حاجحلا لاقف ةبحلاب نينمؤملا ءاقلو ئاوحلا ربست
 ملف تاملكلاب ارفظن' نأ ىبسع خيمشلاب افطلا امللاق معردفلا ىتنام هينسا عم جاححلا هبلا ||

 ْ ِ ف اهمضت الو تاملكلا هذه كنود لاق تالشب توم نا لق ناكاملف !رفظي [|
 ممسأب ىلاهو ىلها ىلع هللا مسأب يبدو ىسقت ىلع هللا مس اب نيت رم ربكأ هللا اهعضوم

 5 ضرالا بر هللا مساب ءامسالا ريخ هللا مس يبر هيناطعا ءىث لكى لع

0 

 ْ هب هلرسشا ال ىبر هللا هللا تكون هللا ىلعو تحتتفا هللا مساب ءاد هسمسا عم رضب ال ىذلا [

 ظ هلا الو كوانس لجو كراح زع كريغ هيطعي ال ىذلا كريخ نم كريخ مهللا كل سا ادحا

 | يفا مهللا ميجرلا ناطيشلا نموءوس لكن م كراوجو كذايع ىف ىناعجا مهللاتنا الا ||
 ْ نمح رلا هللأ مسن ىد نيب مدقاو نب كي زرتحاو تقلخ «ىش لك نم كل ريجتسا ْ

 ظ نمو ىناما نع دحا ا ؤفكهل نكيملو دلو 1و دلي مل دمصلا هللا دحا هللا وه لق محرلا

 ا

 ظ 0 ومحد اذوب  مهلع اولد امه هنأ أ نوفاحم نذل أَنِ ظ

 ظ الو لقأ هيتس بئرا نيم ”انكانإ اوكا لع نولا .

ر يجرشلا دنا وف ىفو © تحت نمو ىق وف نمو ىلاهش نعو ىني نعو ىتلخ ِ
 ظ هللا هج

 | هب لا ارق ص "لخادم ىنلخدأ بر هرش فاح نم ىلع ل وخدلا دنع لاو نمو ىلاعت

 الجر لاق كواملا لعل وخدلا دنع لاق امو ايفو هه ىللاعت هللا نذاي ءىش ءرضي مل

 2-5 و قه ل ا

 ْ لو فاحنال ٠ نيملاظلا موقل | نم ٠ تاوجن ننال ٠ ٠ َنينمآلا نم نإ حت ْ

 «نولترلا دل فاحال يا حن ال أو عم *. 1 انكم ىف انا ال ىتْحَت

 | نارفعزب لازغ قر ىف ”نينموم * شك ىلا ناار ايلات هلوق بتك نم. اهفو 0
 5 كاملا ىلع لوخدلا دارا اذاف دن دوح هرختو هما مساو ديرب نم مسا همم بّتكو

 0 نوعيطتسيالو ينو نع هرظن نع ترصقو مهنسلا هلع تس رخ هعم هلم وهمللفلا ةالولاو »

 اذا ليقع مالكلا دنع ويحل ةيح ىف ىويمدلا قو « ريالا هتحرف مالكل أ
 دقمي ةرسشع نيتملكلا فو رح ددع قسعمح ص عهك أ رقيلف رش فاخمنم لع ناس الخد 8

 دقع عرفاذاف ىرسيلا هديماهباب مو ىنعلاءدي ماييإب دس هعباصانماعبساف رج لكل ١



 هد ١ #

 رمشع مهم رظفل ررك يس لات وقىلالصواذاف ليف ةروسهسفنفأرقعباسإلا عب

 ه برجي بيج وهوم رش نما كلذ لمقاذاف ةدوقعملاعباصالا نماعبصا ةرم لك حتف:تاّرم

 ليقل !ةروس أرق نم نا حالصلاو ريخلا لها ضعب هيندافاام ةبرحملا دباوفلا نمو لاقو

 زع مهللا رامضلا تانوتكمي طمحلا رضاحلا تنا هللا لوقو راج ءام.ىلع سلجم رشاعلا | مويلا قو ررضلاب هدير نم دصّيو هيلاوتم مانا ةرشع ةرم ةثام موب لك ىف ةرم فلا

 لرمغ كلدب دبشي الو يناذا و ىملظ انالف نا مهللا ملاعلا ملطملا تناو رصانلا لقو ملاظلا

 هفصقا مهللا ىدرلا صش همنقلو نا وملا لاب رس هلب رس مهللا دكلهاذ كلام كلا مهللا

 مهلا 5 ناك اَمَو مب وذي لا 'يهَدَح اقلوق م تارم رشع ةلظفللا هذه رركبو

 © برجي فيطل رس وهو لاق ءرش هيفكسعيو كله هللا ناف قاَو نم لأ نم

 نامكح نب نسحلا نب ىلع نسحلا وبا ظفاحلا ىور ىربكلا هلاقبط ىف بسلا جاتلا لاقو
 دش رلا نو راه ىلا تعب لوط ىبفاشلا تعمس لاق ينزملا نا ىبفاشلا بقانم ىف هباتك ىف
 نذا ريغبو تفولا اذه لثم ىف تلقف ٍبجأ ىل لاقف نذا ريغ نم ىلع مجهف عسرلا اليل
 || مان دق لملك نلجا يل نلاق رادل/ باس ترس املفق هعم تجرخف ثرما كلدب لاق

 سبردا نب دمحم لمف ام لاقف اصتتم ديشرلا دجوف لخدف هبصغ ةروس تنكس دق وا
 ءا تنعرا دخمم اي ىل لاق مث ىنلمأتف ىفاشلا لاق هتصخحشاف تجرخف هنرضحا دق تلق
 تمقالاق ايف ىل ةجاح ال تلقف لاق مها رد ٌةردب هعم لمحا عراب ادشار فرسناف

 اذه كل رخس ىدلاب عسي رلا يل لاق تحج رخاملف ىدب ناب تلمش ابنخا الا كملع ظ

 تعمس تلقف ؛افق نم فيسلا عضوم ىرا اناو كنارضحا يناف تلق ىذلا ام لجرلا |
 ” هلأ لو-راعد لوض رم نب هللا دبع تعمس لون امفان تعمس لوَش سنا نب كلام

 ظ كسدق رون دوعا ىنا مهللا وهو تكف ءاعدلا اذهب بازحالا موب ملسو هيلع هللا ىلص

 تنا مهللا ريخم قرطي اقراط الا قراسط لك نم كلالج مظعو كتراهط هك ربو
 باقر هل تلذ نما ذولا كلف يذالم تناو ذوعا كبف يذاع ت تناو ثوغا كبف ينامغ
 يراه و ىلل ىف كل وقعو كبزخ نم ينرجا ةسنعارفلا ديلاقم هل تهضخو ةربابجلا
 ؛كداع رش ىنع فرصاف كتاحبسل ام ركتو كيهجول املفعت تنا الا هلال يرارقو ىونو
 هانيمجارلا يحرا ١ كنم رحب "لع دعو كلضفح تاقدارسو كٌسانع لفرح ىف ىنامجا و

 قباسلاج رغلا ءاع وةصقرك د دع فو رعملاب رمالاب اك ىفءامحالا حرش ين ىدِ زلا رك

 تأ ردطلل ءاعدلا باتكىف ولاقف مالسلاهملع رضّخلا نعى رخاةصق فيلل ىلاعتهمسادنبا وفىف
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 أ نئدحلاق هنع ةصقلا هذه فنصلل قاس ىذلا رجاهملا نم دم قيرط نم ىرخل ةصق
 ظ ىئدح ىزصلا رجاهملا نب دمت نع ىب رح نا ىلعملا انثدح راما دم نب ىحن ظ

 برهفهلتقلل هبلطو الج ٠ ىفاخا كلملا دبع نب نايلس نا ىئاقرلا م أوتا نيهّللا دع وبا
 لجرلا لمس هن رفظي ملف هن اوبلطي لجرلا كلذ لزنم ىلا فلتتخم هلمتو تلم لجرلا

 ةدلب يق اي نا مزع رمالا هسلع لاط املف انه بلطت تنكدل لقاالا ةدلب 'يتايال
 أ ءام الو رجش ايف سبل ءارمحص ىف وه انيف لاق متةليوط ةصق ركذف اف نابلسل يحال ||

 ةباد الو ةلحار ىهام هللاو تلقف ىضن ىلا تعجر مثهتفخف لاق ىلصي لجرب وهاذا

 تلق كفاخا ىئاطلا اذه لعل لاقف يلا تفتلا مث دجسو مكرفاه وحن تدصقف لاق
 || ىذلا دحاولا ناحبس لق لاق عبسلا امو هللا ثامحر ب تلق عسسلا نم كمعنم ان لاق لجا

 ىنلا ناحبس هل دافن ال ىذلا مئادلان احبس هل ئراب ال ىذلا مدقلا ناحبس هلا هريغ سبل
 ىرث الامو ىرتام قلخ ,ىذلا ناحبس تيميو ىحم ىذلا ناحبس ناش ىف وه موب لك

 ) لجرلا رآ ملف تفتئاو اهلظفحو اهنلقف اهلق لاق مش ميلعت ريغب ءىن لك لع ىلا ناحبس ظ
 باب "نيت ال تلقف ىلها ديزا يت رط نم امجار تعجرو نمالا ىلق ىق هللا ىتلاو لاف ظ

 ظ ىلعت هبأو تلحرف ساللل نزأي وهو هنذأ موب وه اذاف هباب تيناف كلملا دبع نب نايلس

 ظ هعم ثدعق ىتح ىنيندم لازاف هيلا موا مت هشارف ىلع ىوتسافينا د نا ادع اف هشارف

 انا ام نينم وملا ريما ا تلقف كلع ىنغلب ام عم ابضيا رحاسوا ىترحس لاق م نئارفلا ىلع |
 | كلش الا ىكلم مي هنا تنظ اف فيكذ لاق كترحس الو رحسلا فرعاإلو رحاس.
 ا هكلرما ىنقدصا لاق مث ىثارف ىلع ىمم كبدمقاف كنوعد ىتحرقتسا )َْ كَّسأر املف

 هلاما هل اوشكا اهكملع ىذلا وه الا هلآ ال ىذلا لاو رضخلا ساملا وبا لاقف هتربخاف ا
 | ىضر ىس وم يبا نع هريغو دمحا مامالا ىورو © ها هلها ىلإ هوامحاو هنرئاح اوئسحاو

 ] ىف كلمجنشلا مهللا لاق اموق فاخ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر ناكلاق هنع هللا ظ
 ] .بيح ناكو رسشع ةيلاثلا ةدافلا ىف ىجرمدلا لاقو © مهرورسش نم كي ذوعنو مهروحم ظ

 | ركذو © ميظملا ىلعلا للاب الا ةوق الو لوحال لوق» نا ودعلاىتل اذا بحس ةملس نبا ]|

 | مورلا مزهئاذ اوركو نوملسملا اهناقف مورلا دالب ىفانصح اورصاح اموقنا ايندلايبانا |
 أ ىلع مالكلا دنع ناوبحلا ةامح ىف ىريمدلا لاقو © ىلامت هللا نذاب نصحخلا عدصناو
 1 ةنمادخم ما يتدلاو ءاعد نم تظفح امم يئالطسقلا نيدلا بطق خشمشلا لاق شحولا

 | ىشخم نم و ءادعالا نم هباقولل عفس وهو ةلامسو نيسمحو ثس هنس رعص ىف امافوو
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 نم كتوربج ةوطسبو تبجتحا ىنادعا نم كلش رع بجح ءاهم رون ول التب .مهللا هرسش
 ماود مومق موعد. و تفصحم ناطلس لك نمكنوق مرش لوح لوطبو تريتسا يلدعكي

 ؤ تصاخت مغو مه لكن م ؛ارس وس نم رسلا نونكميو تذعتسا ناطيش لكن م كتسددا

 | نم ىنع سبحا شحولا ساح اي شطبلا ديد4ش اي شرعلا ةلمح نع شرعلا لماحاب
 لاو ه ْريِوَع ىوَقل للا نأ سرو ان ٌنيلعال أ بنك ىنلغ نم يلغاو قملظ

 | عمسو ناطسشو ناطلس لك رش نم منو اضبا ءادعالا نم بححلا ىف ب رجاممو

 تلو هللا مالك رهظو هللا رون قرشا سمشلا عواط دنع تارم عسس لوش نا ةماهو |
 هللاب الا ةوقاالو لوح ال هللا ءاش ام هللا ىلع تلكوتو هللاب تنعتسا هللا مكح ذفنو هللا رما

 ةوشو هللا ركحذ ملعب و هللا رتس لصحمو هللا عض فغطلبو هللا فطل حم تنصح
 نم تلربو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ترجتساو هللا فنك ىف تلخدو هللا ناطلس

 ىلامو ىلهاو ىبدو ىفت ىف ىرتسا مهللا ةيوقو هللا لوح تنعتساو يتوقوىلوح |
 ناملاعلا بران كنملا لصن دنالو كاذل نيع السق كتاذ هب ترتس ىذلا كرتسس ىداوو

 نيسنلا ماخ دمج انديس ىلع هللا ىلصو نيتماب ىوقاي كت ردقب نيملاظلا موقلا نعىنبجحا |
 «نيملاعلا بر هلل دما و نيدلا موب ىلا اذيا امئادا ريثك لست ملسو نيعمحا همحصو هلا ىلعو ظ

 تناو ءاشعلا ةالص دعب ةعمللا ةلمل كسب لخدن نا ملاظلا لزعل رياوفلا نمو يبردلا لاقو

 مهللا ىهو ةالصلا هذه ةرم فلا ٍلسو هملع هللا لص .دمخ ايديس ىلع ىلصتو ةراهط ىلع

 ةئام لكس أر ىلع لوقنو ملسو هبحصو هلا ىلعو ىمالا ىبلا دمج اند سبس ىلع لص
 اناو ناك نا لزعي هناف هنم ىح ىل ذخف هالف نبا نالف نم كلب رحمسا هللا ل وسراب

 هن ربمشل هنع لقنلا رثكا ملو ةريثك رياوف كلذل ركذو برج ختحص لبولا ه لحم و |

 «« كلذ وو تاحاحلا ءاضقو مغلاو مهلا ةلازاو بركلا عرف ةقلعتملا رئاوفلا

 هلع هللا ىلص هب ده نمداعلا ريخ ىده ىف داعملا داز هاتك ىفرمقلا نا مامالا لاق

 ىضر سابع نبا ثيدح نم نيحمحصلا ىف احرخا نزحلاو مهلاو بركلا جالع ىف لسو ْ
 ملظملا هللا الا هل 1١2 بركلا دنع لوس ناككيلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امنع هللا ظ

 شرعلا برضرالاو تاومسلا بر هلا الا هل 1١ مظعلا شرعلابر هللا الا هل 1ال ملحلا

 ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر نا هلع هللا ىضر سنا نع ىذمرتلا عماح ىتو «مركلا |

 | دا ىضو ةريره يبا نع هسيفو# ثيغتسا كلتجربمويقاب ىحاب لاق رما هب زح اذا ناك
 نيرادلا هداعس م
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 ناحس لاف ءاهسلا ىلا هفرط مفر رمآلا همها اذا ناك ىلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا هنع ئ

 ركسحب يبأ نع دواو يبا نغس ىو « موملاب ىعاب لاق ءاعدلا ين دبجا اًذاو و مظعلا هللا ظ

 مهللا بوركملا تاوعد لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللا ىضر قيدصلا |

 « تنا الا هلآ ال هلكي آش ىل حلصأو نبع ةفرط ىسفن ىلا لكن الف وجرا كّحر

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق تلاق اهْع هللا ىضر سيمع تنم ءاهسا نعاضيا اهخو |]

 ةياور ينو ٠ اشيش هب كرشا ال ينر هللا هللا بركلا دنع نينلوقت ثاملك ثءاعا الا
 نع هنع هللا ىطر دوعسم نبأ نع دما مامالا دسم فو * تارم عبس لاقت اها

 ؛لدع يفا مهللا لاقف نزح الو مه ادع باصا ام لاق ملسو هلع هللا ىلص ىتلا

 ظ لكب كلأسا ؛لؤاضق "ىف لدع كمكح ف صام كدٍس قيصان كما نبا كدع نا

 ظ ترئاساوا كقلخ نم ادحا هتملع وا كباتكىف هنلزنا وأ كسفن هب تيمس كا وح مسا

 8 يلزح ءالجو ىر اص رونو ىلف عبر ميظعلا نا رقلا لمجم نا كدنع بينلا لع قد

 | دعس نع ىدمرتلا قو © احرف هناكم هلدياو هم و هنازح هللا يهذا الا يبه باهذو

 ا وهو هبراعد ذا ن نوللا ىذ ةوعد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر

 || ملسم لجر اهم عدي مل نيملاظلا نم تنك ينا كناحبس تنااالا هلا ال تول نطب ىف

 || جرف الا بوركم الوش ال ةملك ملعال يف ةياور ىفو ٠ هل بيجتسا الا طق ءىش يف
 || هلع هللا ىضر ىردزخلا دعم يلا نع واد يبا ننس ىفو © سنوب يا ةملكه نع هللا
 ظ نم لجرب وه اداف دجسملا مون تاذ ملسو هلع هللا ىلص هللا ل وسر لخد لاق

 ةاللصلا تقو ريغ يف دحسملا يف كارا ىلام ةماماايا اي لاف ةماما وبا هل لاَ راصنالا

 هللا بهذا هتلق تنا ازا امالك كملعا الا لاقف هللا لوسراي نوددو ىتمزل مومع لاف

 تسمااذاو تحصا اذا لق لاق هللا لوسراب ىلب تلق لاق كنس كنس د ىضفو كلمه لجو رع

 نم كب ذوعاو لسكحلاو و زجملا نم كب ذوعاو نزحلاو محلا نم كي ذوعا يفا مهللا

 | لجو نع هللا بهذاف كلذ تلعفف لا لاحرلا رهق و نيدلا ةيلغ نمكلب ذوعاو لخحلاو نيحلا

 هللا ل وسر لاق لاقامبع هللا ىضر سابع نبا نع دواد يبا ننس ىف و © ىنبي د ىنعىضقو يمه
 قبض لكن مو !جرف مه لكن م 4! فا لمج رافننسالا مزل نم لسو هيلع هلا لس
 اذا ناك ملسو هسيلع هللا ىلص ىلا نا دنسملا فو ه بستحم ال ثيح نم هقزرو احرخم

 مكملع نأسلا ىفو ه ةالّصل او ريشا ونيس أَو ىلاعت لاقدقو ةالصلاملا عزف رماه زح ظ

 سابعنبا نعركذيو « غئاو ملا سونا نع هن هللا مفدي ةئ ةنملا با اوبانم ب باب هناف داهحلاب



 هو
 لوحال لوق نم ثكيلف همومنو همومه تزنك نم ملسو هلع هلا ىلص ىنلا نع
 ابنا ىذمرتلا ىفو ٠ ةنجلا زونك نم زتك املا نيحمحصلا ىف تبثو . هللاب الا ةوف الو

 دسم نع هل ىلا ثيدحلاو و داعملا داز نم هئّمن ام ىبثا ةنجلا باوبا نم باب ْ

 هرخآ ىلا ءادبع نبا ءادبع يفا مهللا هلع هللا ىضر دوعسم نبأ ةياور نم دسمحا مامألا ظ

 لوصولا لبست يف لوسالا بيرقت هداتكح يف نالحو دا دسسلا هنأش يف لاق

 وهو سهاوملا يف ينالطسقلاو يمهرتلاو بيغرتلا يف ىرنلملا ظفاحلا ه هركصذ
 دوعسمن بف دبع مهم سو هيلعلا ىلص ىلا ىلا موف رم ةباحصلا نم ريثك نع ىورم

 نم وهف ةإملعابو دما مامالا مهنم ثيدحلا لها نم ريكس هجرخاو هلع هللا نضر |
 يف اشور هراكذأ يف ىوونلا مامالا لاقو «ها كلذ يف ةبرجملا ةحييحصلا ثيداحالا
 | ىتتقل لاق مع هللا ىضر ىلع نعرفعج نب هللا دع نع ىنسلا نبا باتكو ىأسنلا ناس
 نا ةدش وا برك يب لز' نا ينرماو تاملكلا ءالؤه ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ناملاملا بر دبل مظملا شرعلا بر ةلهاثل رايس هناحتبس مظعلا مركلا سا الادإا ال اهلوقا |
 . هنانس نم ةبرتغملا اهملعبو هاوعوملا لعاب نفسو ابل رفعج نب هللا دع ناكو . 8
 لاق © اهسراقا ريغ ىلا جوزت ىتلا ءاسفلا نم ةبرتنملاو ٠ مومحملا كوعوملا ىووتلا لاق [
 للا ٍلسهللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضرةدانق يبا نعىئسلا نبا باك ىفانسورو ]ل

 لحو زع هللا هلاغا بركلا دنع ة ةرقلا ةروس متنا وُحو ىسركلا هي أرق“ نم ملسو هملع
 هللا ىلص ىهنلا نع هسنع هللا ىضر ةدانق يبا نع سودرفلا دنسم ىف ىملي.دلا ئررو ه ؟

 هريغوم املا ىورو © هللا هلاغا ب نركلا دنع ىسركأا ةبإأ أرق نملاق هنا ملسو هيلع

 ظ ىلع تلكوت لق دمج ايلاقف ليربج يل لن الا رما برك ام هلع هللا ىطر ة ربه يبا نع ظ
 1 كنك 1 ىف كيب رش هل نعي "لو اَدَلَو دخت 'ّل ىزلأ هني دمحلاو تومبال يذلا ىلا ١

 ساقو يلا نب دعس نع ىتسلا نبا ىورو ريك" 1-7 ردا سلو 05 لَو
 ٠ الا بوركم اموال ةملك عال يالا ها لسو يلع هللا ىلص ىنلا نع هن هللا ىضر
 يب ١ دلتا حبس تن الإ هلال نا رت تامل ١ ىف ىداف سوب يخا ةملكهنع جرف
 أرق نملاق ريك ينإ نب بحي نع سيرضلا نبأ ىودو 8 إل انكلا نم تنكح
 ىقح حرف ىف لري ل ىنما اذا اهأرق نمو ىسم ىتح حرف ىف ل زي ل حبصا اذ ذا سي
 ظ هللا ىلص ىلا نع هدلسم ف دما مامالا ىورو © كلذ برج نم انربخإ حمصي

 رجا مهلا نومجار هبلا اول 6, لوقنف ةيبمم هيصت دحا نم ام لاق نأ سو هلع



 . ةلهل را
 ىلقملا ىورو عابس اريخ هافلخأو هشدصم ق هللأ هرج الا ام اريخىل فلشاو يصف ف ظ

 : لوحال لوق نم اورتكتسا سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هلا ىضر راح نع |

 ظ نعىدمرتلا ىورو © مهلا هاندا رضلا نم اناب نيعستو ةعسن عقد اهناف هللاب الا ةوق الو ا

 » هسار عفر رمالا همها اذا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىن 11 ناك لاق هنع هللا |! ىضرةريره ىبا |

 / مامالا ىورو « مويقاب ىح اب لاق ءاعدلا ىف ديحا ا ١و مظملا هللا ناحبس لاقو ءامسلا ىلا ظ

 هيلع هلا ىلص هللا لوسر ناكل اق امهلع هللاىضر رفعج ن هللادبع نع دما ظ
 ١ أذا سو

 ظ هلل دما مظعلا شرعلا بر هللا ناحبس مسركلا ملل هللا الا هلا ال لاق رما هل زح

 | هلل !ىلص هللا لوسر ناك لاق هنع هللا ىضر سنا نع ىذمرتلا ىورو © نيملاعلا بر |

 نبا نع املا هاورو ٠ ثيغتسا كلتمح رب موبقاي يجاي لاق رما هب ركاذا ملسو هيلع ظ

 موبقاي ىحاي لاق مغاوا مه هن لزت اذا ٍلسو هيلع هللا لص ناك ظفلب هنع هللا ىضر دوعسم ْ

 ظ بر هللا ل171 0/ميلحلامظملا لااا لآل بركلا دنعوعدب ٍلسوديلع هللا ىلص هللا لوسر ْ ناك لاق امبنع هللا يضر سابعنلا نعاهريغو ملسمو ىراخعللا ىورو © ثغاس'كنمح رب ١
 ٠ دازو « مركلا شرعلا برو ضرالا برو عبسلا تاومسلا بر هللا الا هلأ الملتعلا شرعلا |

 هللا لص ىتتايفا رلاق هناهنع هللا ىضر ىلع نع ىج رسشلا ر كد و« نالف رش ىنع فرصا يناربطلا

 | مهلل ءاود هناف كنذا ىف نذؤي نا كاها ضعب رم ىل لاقت اسمومهم ملسو هيلع
 ئنلا.نع هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ارعظلا ىورو © ىنع لازف تلعفف لاق 1

 ءاولال وا دسهجوا برك مكب لزث اذا بلطملا دبع ىنبي لاق هنا ملسو هلع هللا لص
 ىللا نع هنع هللا ىضر ةربره يبا نع ىأسنلا ىورو « هل كيرش ال نر للا.هللا اواو قف

 ينر هللا هللا تارم عبس لقيلف نزح وا مه مدحا باصا اذا لاق هناملسو هيلعهّللا ىلص

 ةمزاواءاوال وأ مقس وا مع وا مه مدحإب لزئاذا ةياور ىتو ءايشهءكرشاالإ

 لات لا ىضر سا نع بيلا ءاور تارم تالت اثبش ب لرش ل يو فا قيل :

 ايش هب كرشا ال يبر هللا هللا لقيلف ءاو'ال وا مه دحا باصا اذا ريغصلا عماجلا يفو «
 راركت ةمكححو ىوانملا ٠ ٠ لاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع طسوالا ىف يتاربطلا ءاور |

 ما ةينلا تقدص اذا غلاو مهلا جرفن اذ نا دارملاو لاق مث ىلاعت هركذب ذذإتلا مسالا

 هللا ىسح سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لإق سوا نب دادش نعممن ونا ىورو ©

 ةشئاع نع ركذلا ىف ايندلا يبا نبا ىورو ه فئاخ لكل نامآ لمكحولا منو
 هسأب ىلع هديب حس همن دن اذا ناكملسو هيلع لاه لا ىلس ىبلا نا ابع هللا ىضر



 #« د »

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو « ليكولا من :و هللا ىسح لاقو ءادمصلا سفنس م هتسلو

 ايس نيفقولخلا نم قلاحلا ىسح دابلا نم برلا ىسح لوقي مغ وا مه باص اذ ؤ

 هسلع وه آلا هلا ال ىذلا هللا ىسح ىسح وه ىذلا ىسح نفقوزرملا نم قزارلا [؛

 / رما نم همهاام ىلاعت للا هافك املاق َنُف تارم عبس مظعلا شرملا بر وهو تلكوت
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ءادردلا يبا نع دواد يبا حي ىفو ه ةرخألاو اسدلا

 وهو تاكوت هيلع وه الاهلا ال هللا ىسح ىبمااداو حبصا از لاق نم ٍلسو هيلع

 دباوف فوه ايذاك واام ناك اقداص همعاام لا ءافك تارم عبس مظعلا .شرعلا بر

 أ للا لوسَر دمع ةباو مكسحالع لَّز | مث ةيأ بك نم نا ىلاعت هللا همحرىمونملا )

 هنع جرخو هلادعا ىلع ىلاعت هللا هرصنوهلاوحا عممج ىف هب افوطلم ناك هلعامهقلعو

 فيظن ءانا ىف نابتكي ابرشو انهد ةنطابلاو ةرهاظلا ضارمالل ناعفس اهو معو مه لك
 كلذ لوزن خفنلاوت احارخلاو لئاوتلاكملا لكى لعد لطيو تيزو درو نهدب ىحبو

 لّش وهاهرساب مجعملا فورحاتعمج ناس الاناناهو ه ها حصص برج وهو يبرق نع

 هم رك نمايب ركلا جررفتل لاقي لاق هلا هنع هللاىضر شرحا س اصلا يبا خسشلا نعىبربدلا

 لمشالاو هلها ت تنااميب لمفا ةروسلا رخآ ىلادحا هللاوهلق هتفصودرال ءؤاضقو دحمال

 2-5 لعو دمج اديس ىلع هللا لصو ةرفغملا لهاو ىوقتلا لها كلنا هلها انا ام ين 9

 ( ىوملا ناولع خمشلا ى دامس هللا فراعلا هرك مكبوركلا جيرفتل تابرحلا نمو © ملسو ©
 لضفلا يبا هللاب فراملا مامالل ةجرفنملا ةءارق هءالولا حاتفمو هيادملا حابصم هءاتكىف

 قرمثملا ىف ىلازغلا مامالا ةلزنمت برغملا ىف ناكو ىوحتلا ناب قورعملا دمت نب فنسوب 9
 ناولع خيشلالاق © جللاب كلل نذآ دق *ىجرفنل ةمزا ىدتشا ه.احلوا اس نوعبرا هو |
 ]| الا دحا اهباعد ام هناو ملفعالا مسالا ىلع ةامتشم ابنا نيربتعملا نم ةعامج لتدقو |

 | هلع كلز لقن ماهدشنب ةمزا هباصا اذا هللا همحر كسلا نيدلا تت ناكو هل ببحيتسا
 1| ريغ نم رضاح هللقو ةراهط ىلع اهأرق نم ميضعب لاقو ا تاقطلا ىف نءدلا جاب هدلو ظ

 1 بوركلا ىف ءدادنا نسحم امو لاق#تيضق هتجاح للا لأسو ٌءرم نيمبرا ادحا ملكي نا ١
 . ديسلا خيشلا ىديس كيد ينربخا مظع ريثأت اهلف لس ىذب نا ريج رك ذ نمأ ةورلا 8

 ام ءريغ مالك ىف تيأرو كلذ برج هنأف هنع هللا ىضر ين رغملا نوميم نب يِلع فيرسشلا 1

 هللا ةفطع وجرأل يفا » ينوب لا مثمشللا ت ايبا ب وركلا ىف هداشنا نسحح اممو لاق © هدكؤي ش

 ظ تايبا ةدشلا نم جرفلا برجامو لاقماهرخأ ىلا « ىنمالاذ ىم ليق نا لوقا هالو | :



 » ة؟4ذ 9 :

 لاق © ةروبشم صو اهرخآ ىلا © عمسيو ريسضلا ىفام ىر نما ليبسلا مس الا يئا ظ

 ناولع خبشلا لاق م ءرخل ىلا © ىنخ فلعل نم هل كو روهشم وهو كلذ ىف لبق امو
 ض مدى ذلاوهو هركّوو ىفاشلامامالاءاعد بركلاو قونخلا نطا ومىف*«ءانتعالادك ١ اًساممو

 هللا لصءاعدى وس ءاعد وهوهتصق نمض ىف كسلانا تانقط نع ةمئاحخلا ءدهو ابرق هل

 | نبا ةجرفنم لثمو تلق مدس 5ىنفاشلا مامالا ءاور بارحالا ةوزغ ىف ملسو هيلع ل
 ٠ |١ جهملا تدوا ةدشلا املوا ىتلا ىلازغلا مامالا ةجرف بروكلا جبرفت ىف ىوحتلا |[

 | دباصقلا هذه عم ىلاعت هللا ءاش نا ركذاسو نارصامتم اهو © جرفلاب لجمف براي
 نآلا ىلاهنم تعج ىدلا هللا لع ءاسلا ماج يناتكاو تا تانافتسالا نماهساس امو تاسالاو ١

 هلأ و هحسو ٍلسو هيلع هلا ىلص دم هنن هاج هلكأ ىلع هلا ىتاءا ١ فاو ارادقم

 ]| (تاق الا نمظفحلاو نحلاو سنالارشوةبورخالاوةيويندلاراضملا مفدي ةقلمتلادياودألا) ؟

 | دياوفلا نم صاصتخالا باتك ىف زيزعلا ءرس سدق ىلذاشلا نسحلا وبإ خيسشلا لاق |
 0 فا هسفكيو هروما عج يف هلكرو هبدح هلا نوكي نا دارا نم صاوخلاو ةيشارقلا 1

 ٍ ليكولا منو هللاانبسح ةنيلو.موب لكلقيلف هلضف ةعس نم هللا هيناؤيو هفلخ عيمج رش |
 |١ ىلاعت هللا هاجت ام مالسلاو ةالصلا هملع مهاربا ناربخلا فو ةرم : 40 اهفورح ددع |

 هىوونلاب زح حرش ىف ىركلا قلطصم ديسلا كإذركذ لدكولا معنو هللا ىسح هلو الا
 تصعضو ام لاق هنأ لسو هسيلع هللا ىبص ىبللا نع هنع هللا ىضر سنا نع رازبل ىدرو ظ

 | الا ءىوث لك تنما دقن دحا هللا وه لقو باتكلا ةمناف تارقو شارفلا ٍلع كبنج
 ظ هنأ ملسو هلع هللا ىلص ىلا نع هنع هللا ىضر ةريره نا نعرلسم ىورو © توملا

 دوعسم نبأ نع ىمرادلا ىورو © ناطيش' هلخدي الة رقلا هف أرق ىذلا تيبلا نا لاق

 , نيسآ و ىس | ةياو ةرقلا ةروس لوا نم تايأ عبرا أرق نم افوق وم هنع هللا ىضر

 ؛ ناطيش ذئموب هلها الو هرق لةرقلا ةروس رخآ نم انالثو ىسركلا ةبآ دعب
 : هللا,وضر ةربره ىلا نع ىراخبلاىو روعه قافا الان ونجم ىلعنا رش الو هه ركي ١ىثالو
 (| كاف ىم ركلا ةبآ أ رقاف ك شارف ىلا تيوا اذا هل لاق ىنلا نا ةقدصلا ةصق ىف هنع
 ' هيلع هللا ىلص ىنلا لاق حمبصت ىتحح ناطيش كب رق الو ظفاح هللا نم كملع لازب نل

 ىورو « ب ورك وحو كقدص هنا اما لسو
 خ دوعسم نبا نع هرياوف ىف قماحلا

 أ ةيا أرقا لاق هب هللا ىتمقم اشيش قملع هللا لوسراي لجر لاق لاق هنع هللا ىضر



» 

 ىورو « كراد لوح تاربودلا ىىح كلراد دظفحمو كّيرذو كلففحم هللا ناف ىمركلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىتا نا هنع هللا ىضر ىرصبلا نسحلا نع ةلاجلا ق ىرونمدلا

 ظ ارفاف ك شارف ىلا تيوااذاف دادبكي نحلا نم انس رفع نا لاف ينانا ليربج نا لاق

 هللاىلم ىلا نعامبع هللا ىضر ىلع نب نيسحلا نع ىنسلا نبا ىورو © ىسركلا ةيإ
 اهل موا جت هلأ مسي اًورَط نا اوبك ر اذا قرغلا نم ىتمال ناما لاق هناولسو هيلع

 ىف ينوواصلا ىورو « ةي الا م رادق قح نأ اوردقاَمو» ٠ محر روفخأ ند نإ
 مد لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلس ىلا نع امنع هللا ىضر سابع نبا نع نيتماما

 ىورو « ةروسلا رخآ ىلا نما اوُعْدآ وا هلأ اوعدأ لق قرسلا نم ناما ةيآلا:
 ممنا ام لاق هلا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع هلع هللا ىضر سنا نع تاوعدلا ىف ىتيللا

 ةف| هيف ىربف هللاب الا ةوقال هللا ءاشام لوقمف دلو وا لام الو لها ىف ةممن دمع ىلع هلا

 هيلع ههأ ىلص ىلا نع هلع هللا يضر ةريره يبا نع ىدمرتلا ىورو © توملا نود
 ىسمي نيح ىس ركلة و يصل ين ىلا رفاق لواو اسهاكناخدلا أرق سماق هنا ملسو ظ

 ىرادلا ءاورو ٠ ٠ ىمع تحاسب ظفح حبص: نيحاهأ رق نمو حبصي تحاسب ظفخ

 ءاكحام فيطل نمو ناقنالا ىف ىطويسلا ظفاحلا لاقو © هه ر كسي ًاثيش رب ل ظفلب
 اناَوأ تلاق ةيدادغبلا لوقاش تن _ةلومبم نع هخحويش نع رصان نبا نع ىزوملا نبا

 مهللا تلقو نارقلا تمتخ + ىتح ةبآ ةروس لك ةحتاف نم تأ رفونيّتكر تدلصف انث راح

 ظ « تاموطقسف همدق تزف رحسلا ثقو لزت دق هب اذاو ينيعتحتفو تنم ءرما انفكا

 هللا ل وسراي تلق لاو هنعهللا ىضر ديلولا نب دلاخ نعةلاعلا يبا نعىبسلاو دعس نباجرخأو

 رحجافالو رب نه زواج الىبلا تاماتا هللا تاملكي ذ وعا لق لاق ىندنكي.-نملا نم ادباك نأ

 رش نمو اهم لزنيام و ءايسلا ىف جرعي ام رش نموابنمجرخم امرش نمو ضرالا ىف ذام رش نم |
 يتاربطلا ىورو © ىنع هللا ههذاف تبعت لاق نمح راب ريم قرطي اقراط الا قراط لك

 | ىف نذا اذا لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىللا نع هلع هللا يضر سنا نع ريغصلا ىف |

 ياسنلاو ىذمرتلاو دواد وبا ىورو #موملا كلذ باذع نم ىلامت هللا اهما ةيرق |

 ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاق لاق هنا هنع هللا ىضر سنا نع هجام ناو
 «ناببصلا ما هرضت مل ىرسلا هنذا ىف :ماقاو ىئمللا هنذا ىف نذاف دلو هلل دلو نم
 ىنفكا مظملا شرعلا برو ميسلا ت تأ ومسلا بو مهللا دبع لاق ام فيرعشلا ثيدملا ىفو
 ىف ىطئارخلا ءاور همه ىلاصت هللا بهذا الا تئش نبا نم تش تش ثدحح نم مهه لك
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 دوعسم نبا نع اضيا قالخالا مراكم ىف ىطئارخلا ىورو ىورو هَل قالخالا ءراكم
 عببسلا تاومسلا بر مهللا لقف انش دحا نه تقوخم اذا اعوفرم هنع ىلامت هللا ىضر

 ١وطرْش نا هعامشاو نالف نم ازاح ىلورك ليفارساو لساكمو ليريج برو نيفامو#

 ©كبالا ةوق الو لوح الو تنا الا هلا الو ك وان لجو كراح رغ ىلع اوفطي نا وا يلع

 ' يف «ىن همسا عم رضي ال ىذلا هللا مسب ىسمب نيح لاق نم فيرمشلا ثدحلا ىفو

 حبص قل ءءالب ة أل هبصت م تارم ثالث ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا ىف الو ضرالا

 نامحن باو دواد وبأ ءاور ىبسع ىتح ءالب ة أخ هبصن ملت ارم ثالث حصي نيح اهنا نمو ظ

 ثيدح لاق و ءىث هرضي مل يذمرتلا ةياور ىفو ه هنع ىلاعت هللا ىضر نافع ن نامع نعال

 ,لوش يبأ تعمس لاق هلعملاعت هللا ىضر نامع نب نانا نع ةاكشملا فو ٠ حم نسح|

 لك ءاسمو موي لك حابص ىف لو دبع نم ام ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ظ

 ملعلا عسمسلا وهو ءامسلا ىف الو ضرالا ىف« ءىش همسأ مم رضن ال ىدلا هللامس, ةلبل ظ

 نابا لاقف هملا رظنس لحرلا ل مخل ساف هءاصا دق نايا ناك و ءىمث * هرمضل ملالا تارم ثالث ظ

 هردق ىلاعت هللا ىضممل ذئموب هلفا مل ىنكلو كتندح مكثيدحلا نااما ىلا رظممامإ

 ىف سلتا ضعب عقوو لخدملا ىف جاحلا نبا لاقو © دواد وباو هجام ناو ىذمرتلا هاور

 ىنلا ىأرف ىراخعلا رصتخم بحاص رم يىلأ نا نس رمل مشلال كلذ شف ةريك ةدش |

 ريكو ةرم ةثام دعحبو ةرم ةثام حبسي ناب صخحشلا ىلع ريشي وهو ملسو هيلع ل لس ظ

 ظ هدسحو هللا الآ هلا ال لوقو ةرم هلام ىمالا ىنلا دمت ىلع لص مهللا لوش و ةرم هئام

 ىلصي مث هل رهظي ام اهدمب وعدمو ةمكر ةرشع ىتنلا | ىلصي م ةرم ةلامم هل كيرسش ال

 ةصكر نيرشع واعبرا لصي مث: ةرقبلا ةروس رخآو ةبا نيس ةمتخلا ىف أر مث نيتكر

 هديب نم اي ةبركو ةدش لكانع جرفف كجرف الا جرف ال مهللا وهو ءاعدلا اذهب وعري م

 كذاب ةيوقلا كدب انع هعفدأو نجو سنا نم انرض ديرب نم رمش انفكآو جرفلا حيتافم

 صخشلا كلذ ابف ناك ىتلا ةدشلا كلت تيهذف هلمفن ردق « ىش .لك ىلع كنا كءردقو

 حييبستلا نم مد امب هربخا ىذلل مونلا ف لوقب ٍلسو هيلع هللا ىلص دمع ادعس ناكو

 ءىش ىأ تناك وأو هموب ىف هندش هنع هللا جرف اقداص اذه لمعف نم نا ءاعدلاو ةالصلاو

 لق نيتي ىووتلا مامالا بزح ىلع هحرش يف ىركللا ؤطصم دسلا دشناو © ناك أ

 امو هللا همحر ىوونلا ىئعي فل ؤملاىلا امهيسسنت

 همهسإ حرب دوجولا يف نم لك ىلخو بحا نم مساب ىل_نُغ
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 همسا عم ءىث رفي ال هلا ىداؤخ باسا ناو ىلابا الا (

 لسوهملع هللا لص هل وأ نيصحخلا نصحلا ىف مه ريغ وىناسنناو يئاربطلاو دمح أ مام الا ىورو «

 تاماتثا للا تاملكبو عفانلا يركلاهّللا هجوب ذوعا لقيلف ءريغ وا اناطيش كدا فاخاذاو ٠

 ءامسلا نم لزن ام رش نموأربو اردو قلخام رش نم رجاف الو ر نهزواجم ال ىتلا :

 رش نمو اهم جرام رش نمو ضرالا ىف | ردام رسث نم مو اسبف جرعي ام 7 1

 ىريفسلا لش و © نمح رأي ريخت قرطي اقراط الا قراط لك رش نمو رابلاو للا 58 نف

 ظفح ناسن الا اهلعف اذا ءامشا رفع نا ميقلا نال مئادلا باتك نع ىلاعت هللا همحر

 عبارلاو ٠ ىمركلا ةبا تلاتاو ٠ ناتذوعملا يناشلاو ٠ ةذاعتسالا انوا ناطسلا نم

 ظ اال سداسلاو ٠ . اهرخا ىلا لوسرلا نما نم ىهوابعاخ سماخلاو ٠ ةرقلا ةروس |

 ةرمدهلام الاف نش ريدق ءىن لك ىلع وهو دما هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الا

 رشاعلاو «ةالصلاعسانلاو ء ءوضولا ن.اثلاو . هللا رك دعياسلاو « ناطيشلا نم ازرحدل تناك |

 لع طلح ناطمشلا ناف ىانلا ةطلاخم كرو رلظنلا ل ارثو ماعطلاو مالكا نم لوضفائل 9

 دك نم اظفحم نا ميظمل هللا لأسن ةسبرالا باوبالا هذه نم هضرن لاو مدا نا

 نا'رفل ١ ت رف اذ او رلاعت هلوق ىلاعت هللا همحر يج رشا دنا وف فو« مجرلا ن ءاطبلا |

 ] ىلع انلعَجَو ٠ اًروئسْم ناجح ة رخالاب نوم وب آب يذلا نيب تنس ال 1

 ,نارقلا ىف كب رتركس د اَذإَو!وْقَو اذا ىفَو ءوُهنْم نأ ةنكحا م«ولف |

 كو ' هلَع وهلا د !! الل !ىسح "+ "لعق الون 'نافءارونن 'يج رابذ ذأ لئاَولَومَدْحَو ً

 أخي طستسكلاعتهاوقو» مظل شارت اروع 1
 هذه 'ملعل ١ 1 ميما وه و لل

 هللا نذا» كلذ هنع لاز ةدسافلا تالامخلا هل لمخم ىدلا ىلع ناسنالا اهالت اذا تاب آلا

 ىفوه ىلامت هللا نذاب هنع لاز كلذ هب نم ىلع تقلعو فوص ةقرخ ىف تناكناو ىلامت
 لك لان دحا هللا وه لق ةروس ةءارق ىلع بظاو نم ءاملعلا ضعب لاق يجرسكلا دباوف |

 عبش مئاح وهو اهآرق نمو ملاعت هللأ ءاش نا َه ةرخ الاو ايندلا ىف رش لك كو ريخ ١

 سنالاو نحلا نم ٠ ءىن هب رش مل همم هلمخو بئرا قر ىف ابنك نم ناو ىور ن املظ وا

 ىلغ مالكلا يف ناوسحلا ةامح يف ىريمدلا لاقو © ىلاصت هللا نذاب كلذ رمو ماوه لاو ظ

 اماما ىنقاشلا باحسا نم ىعصملا محلا يبا ن ىحم نب هللادبع دمج وبا ناك اغلا 1

 نهذملا تازارتحا هفساصت نمو ناسلا بحاصص نارقا نم نعلا لها نم اللا اًلاص

 نوادلا ةداحس 4١
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 نع لسف هيق مهف وبس عطخ ىف فويسلاب هوب رض اسان نا ىور هففلا ف فيرعتلاو
 ككل لسزيو ٠ مليتل أ نعل وهو امهم مذاب الو أرقا تنك لاقف كلذ
 . "نيحاكلا حر وُهَو ًاظفاح َح نناق ٠ طيف روت لك ىلَع نر ناع طفح

2 2 

 انلرت نحن اناء رمآ 'نم هنوظفحم وقلَخ "نمو هيد نيب "نم ٌتاَسِفَمُم هل
 ت# مر م تى 9-5 2 9 - ى

 5 ٠ ٠ ١ ل ل : سك أ نكءا وس * - * .٠ ٠ ٠

 اهسل انلعحو م ناطسش لك نم اًهاطفخو نوظفاكل هل وا رك لا

 -ص 2 ه©ليسس م2

 9 .مدعل أ زيزعل ١ ريدقت كلذ ظمح وهدرام ن طيش لك نب طن نون هع
- 

 هلع هم ,م

 ناو ليكص وب مهلع تنام مهلَع ظيِفَح تلا ٠ ظيَح ظفَح ىش لك ىلع َكيَرَو

 يلع اك سن الكنب ٠ نولعفت ام ات نوملعبا نيس أن ال كنت

 وذ دودو ”روُمُنل 1 ”وُم وهو دمعت و يدب وه ُهْنِإ دبِدَحَل كب رعب نا“ ظف اح

 نيرا لب ِدوُمَنَو نوَعرِف ذولا ثيرتح لنآ لق كير ال لام ديجلا ةررعتلا

 نقف ديجتال و عسي هادف نب فأي فسصُت ف وات
 اهرضب الو ءافحت ةاسش بعالي اسذانسأ رف ةعامج يف اموب تجر تنكل او من ظوفح

 هيف اطوبرم اباتك اهقنعيف اندجوف ةاشلا ىلا انمدقف يذلا ان رفت امهم انوند املف امه

 ىزارلا هعرز وبا ظفاحلا لاقو © ةلامسمحو نيسمحو ثالث هس ىبمصملا يون تاب ؛ الآ هذه

 دق فحصم قالا ةعسن ؛ ابف اودجو تدب فالا هعسن اهف قرتحاف ناح رج رانلا تمفو
 ميلكا 1 زيزمل أ ريددقت كِلَذ ىهو فحصم لك يف قوفح مل تايآلا هذه الا تقرتحا

 ٠ نومل الأ لمس امي ًالفاغ للا ّنيَسْحَت الو . نونموملا لك وسلم لا َلَعَ

 | اليزع زخم .٠ ةاياآلا اودسعتال نأ كبَر ىفَقَو ١ اًهوصخت ال نأ ةمشن اوذتأ لَو

 ىفام "4 ىوتسأ يارا ىلع نحر أ ىلمل 1 ناومَسِلاَو ضرآلا َقلَح نمم

 الو لام ”مينمال موب ٠ ىرتلا تخت اَمَواَسْهَنِس اَمَو ضر الأ يف امو ناومسلا
 :نيعب اط انسن أ انا امرك وا اعوط ان همس يلقي أ ىف أ نم نوب ص ان دسك ” هج دع ات“ ين

 ناُدرااَمَو وقرر نم | مهلم دبر رأ ام نو دست الا سنإلا 13 11 تفلح ام 2

 انو 'مكحنزر ءاشلأ ىفَو . نيتللا ولأ ودا أ رخكنإ نوديت سسو كل .- م داو < ١



 0# و

 هذهتمضو افلاق نوفطت مكن ًاملثم قلن !ضراآلاوءامل روق نودعوت

 ىريمدلا لامكلا لاق ىلاعت هللا هظفحالا كلذ ريغ وا توناح وا ثب وا عاتم يف تايآلا

 نعمهربغو ىطرقلاو ةيطع نباوىلعتا ىور لاقو © ب رم ةمفان هو تلق كيذهلشن دعب

 رسمنا أ ىلإ ألا ىلاصت هلوق الا هف "قبس لف فحصم انل ىرثحا لاقدعجلا ينا ني لاس
 رمع وبا ركذ لاقو « ب الا ءذه الا هيف ءىث لكى مناف فحصم الل قرمتو ومالا

 ىلَع مالس ىسمبي نيح لاق نم نا ىننلب لاق بيسملا نب دعس نع ديهملا ىف ربلا دبع نا

 | برقعلا ىلع ذا امم نا رانبد نب ورم لاقو © برقع هغدلت مل ٠ "نيملاعلا ىف حوت
 نال ديهملا فو نيملاعل ١ ىف حوت َلَع مالس“ راجنوا لمل ىف لاق ادحا رضت ال نأ

 ْ ناعمس نأ يبريخا لاف بهو نبا نع ىراصنالا دعس نب ىحم ةحرت ىفاشبا ربلادع ٠

 | برقع هخدل وا ةمح هتشيف ناسنالا غدلاذا نولوغ ملا لها نم الاجر تعمص لاق ا

 | هنأ ناو . اكو ْنَسَو را ف نم ةلروب”نآ يدون ةجألا هذه غورلمل أرقيلف
 مونلا دنع ارقي نا برقملاو ةسملا رش عفري اممواضبا ىريمدلا لاق و © نيملاَعْلأ بَ
 يف حوت ىلع مالست هّيحو برقع لكن م هيمس هفاصوا ب ربذوعا تارم ثالث“
 © قلخ ام رش نم تاماتإ هللا تاملكب زوعا ةنيسنسحلا أ ى رحت كل دك انإ نيملاملأ

 ظ ةفرشملا ةكم ليز ىرزوتا نابع ن دمج ن نائع ندا رف ظناحلا مامالا تدخو

 ادأاو سولح نحم ((سف ينا روحلا نيدلا ىتن حيمشلا ىلع ضئارفلا ةكحم أرقا تنك لاق

 دب س باتكلا تعضوف هدب ىف ابلَش :لمجو خيشلا اهداف ىثع برقع
 / ىتلا نع تن لاق ىعه ام تلق كدنع ىه لاقف ةدئافلا هذه رمتأ تلقف أرقالاقف |
 همسأ عم رضب ال ىهلا لامس ىسم نيحو حبصي نيح لاق نملاق هتاملسو هيلع هللا ىلص :

 رابلا لواابلق دف و ءىش هرضي م ململا عيمسلا وهو ءامسلا ىفالو ضرالا ىف ءىغ

 ظ ءىشث ىلع كلداسو لقغلا بيب د نم ىنخا مكيف كرسشلا لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هنعو © ظ

 :لرسشا نا نم كلب ذوعا يلا مهللا لون هراكو كرسلا راغص كنع بهذأ هتلمف اذا
 رداون يف ىذم رئلامكملا هاور تارم ثالث امل وش لعا الامل كرفغتساو عا اناو اًئيش كلب
 هحرش يق ىلاعت هللا همح ر ىوانملا لاق هنع ىلاعت هللا ىضر قبدصلا ركب يبا نع لوصالا
 يف جلتخا الكت ارم ثالث اهل وم ءايرلاك راكو تشو هللا ءاش امحكل وفك هراغص ريغصلا
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 و كفاح ىو نم الأ ك تاع عقاري , الهال كلذ :و ؛لرشلا يعش نم هعش كدت

 ناسن الا نم جلا جرخم ن!إت درا اذ أ ءاملعلا ضعب طخم تدّجو ىجرشلا لاوو هاكذاعا ٍ

 قراطلا وا ءايسلاو يسركلا ةبآو نيت وعلو ةحفافلا |رقاو تارم عبس ىتمملا هذا ىف نذاف

 ١ « جاوملا» ءانعتل داون ذاق :هنأاكو رحم هنافاهلك تن افاصلا ةروسو ريحا ةروسرخآو

لا دع نع هملاما ىف لماحلا ىور
 أامهع هللا ىضر ريبزلا نب هل

 ظ هللا. لص ىنن ىن ١ نت

 ش داش هلو ىلوبسلا ا لينال ل 0 00

 هبل * 

 00 011 2 اخ 2

 0 اتسو تارم عبرا سب ةدوس عبماةالس دعب ارق قاوم ءاضقل ميل ةرلاف من

 ا رم بر نم او واح ىلاعت هلوق ىلا تلصوا فة ماهر كت

 نصا“ حس

 ظ قلم نال رِداش ضْراَلَأَو تاومسلا قلخ ىرل أ َسْيِل َو | ىلاعتهلوق ىلا تلصوا دف

لَعلَأ قالخلا وُهَو لب لس
حأف أر قت مث ةرم ٠١ اهرركت م

 ٠ م ةرم باتكلا ة

 1 دال ايف آلا عدي الف كل باحتسي بح ام | وعدل م ةرم محرلا نمحرلا هلا مس لوقت

 جتاوحلا ءاضقل ةيغك يجر سا مامالا رلاوف : ىفو © هاه ظفتحاف مظعالا مسالا هاف هم

 أوضو ًاضوت هللا هر ىربشقلا مساسقلا يلا خبشلل ءارقفلا باد ١ باتك نم ةلوقنم ظ

 اننا اسر ةحئافلا دعب ىلوالا ىف | رغ نيتحيلسن و نيدبمشتب د تانك ر عيرا ىلصي م اديدج

 تا“ ”#  ل رعا ل

 حرش بكر ةحئافلا دعب هسانلا ىفو ارشع :ء ادعران ما نمانل ' 'ىهو ”ةَحو تدر نم

 | امدعةبالا يلؤق اوت ينال "نم ةادقغ للخ أو ىرمأ ىل سيو ىر دَّص ىل

 نإ لأ ىلإ ىرمأ نوف أو مل لوق ام نوار كح دسم ةحبافلا دعب ةثلاثلا ىفو

انآ يم اني ر ةحعافلا دم ةعبارلا ىفو ارسع وايلي ١ ريصب سا
 .مئارسمع ةيآلا ايرون 

 نم تيكا ىف 1 لن احبس تن الإ ةل! آل هدوجسس ىف لوقو غارفلا دسب دحسي

 : مأ ىلاعت لا نذاب ىضقتهتجاح هللا لأسب مث ةرم نيدبر راو ىدحا اهرخا ىلا نيل راطلأ

 1 ىلع مالكلا ف م نا 0 ساوخ ىف ملدا ردلا باك ىف ىئانلا ماسالا لاكو

 ا نع را هللا مس 3 ار يتكلف لاما ىلا ةمهم ةجاح هل 1 ناك نمله هنأ



 وعلا
 أ جا ضفا نيننرلا هبحصو نيبيطلا هلا و دمحمب 5 لوقو راما ءاسلا ىف ةقدول
 ىل ركذو لاف © ىلاعت هللا ءاش نا ىفقت اهناف كتجاح ركسصذت و نيم ركآلا مركأ ا

 رخآو ةرم فلا رشع ىئنا محرلا نمحرلا هللا مس ارق نم هلا ءاململا ناوخالا ضعب |
 | غلب اذاف ةءارقلا ىلا دوس م ءاش ةحاح ىاىلامت هللا لأسيو نيتكر صب فنا لك |

 هتحاح ناف روكذملا دهملا .اضتا لا ءامدللو ةالاصصلا نم كلذ لثم لاسمف ةرم ل ظ

 لها :راشاو نيشمل دو ادق عا يشر لاا يشأ د وب
 ]| ةبدع بلاطلا لستفي نا ةحاح اودارا اذا مهنا ىلاعت للا« ابلوا هء اوصخام نكمل ش

 ىح اركصأز ءكمو برغملا ىلصي ىتح هتالص مضوم ىفافكّسم دهس و سيلا مو

 رتولا نم ةدحس رخا ىف و ناك ناف كلذ دس هيلع ردق ام ىلصيو ةريخ الا ءادعلا لص

 مادا نذاب هتجاح ىضقتف ثيختسا كي موي ب ىح اي نخر براي ةرم ةلام لوب

 . فكمبو ملا هلل نم برقلا دنع رهطتم نا هنمدب الامايثدلا وا ندا قببسإ ْ

 | ىف لاق روا اذاف ةرمخالا ٠ ءاسشعلا ىلصي ىح ادحا ملكي الو هنالص ىف ىلاصت هلل هض ١

 هلئا أ سس كب موقاىحاب محرأب نمح راب برأ هللا اب ءرتو نم ةدجس رخآ

 ا8 هب رضم وأ ملسم كالبب وعدن نا ناتبمو هتج باح ىلاعت هللا لأسي م : « رم ةلام كلذ لوس 3

 تارم ثالث معبصلا ةالص دعب اعو نم نا هنع هللا ىضر ىس رملا ساملا ىلا نع لاو

 لان | آلا هلا ال مهللا لوش ن وهو ىْضَط هتجاح ىلاعت هللا لاسيو يف ال 2 رانا تناألا هلا ال يللا ل َس نا و ٠ لا لابو د الا ءاعدلاب 5

 هلا ىلعو دم ىلع لص مويق اب ىحاي ماركالاو لالجلا اذاب ضرالاو تاومسلا غيدب اي
 ىلا ةحاح هل تناكنم لاق هنا نامح نب لئاقم نع ىورو لاق ه اذكو اذك ىل لمفاو

 8 : مموج 08 1 2 0

 0 ا

 1 ىضق اذاف دحا عم ملكَس نا لبق مسا ةالص دعب هرم ةئام ءاعدلا اذبم عدملف ىلاعت هللا 8

 | ا! ةوق الو لوح الو محرلا نمحرلا هلا مس وهو التام نمليلف الاو كاذف هنتجاح هللا 3

 | دمس ؛ دحااب ثواب درفاي متاداب يدق اي ملح اي موبق ا ىح اب مظملا ىبعلا هللاب |
 | لاق هنع هللا ىضر دوعسم ن هللادبع نع ىتسلا نا ىور # ةلاضلا نادجول دئاوف 9

 ١ 5 يح ىلامت هللا همر ىو وتلا مامالا لاق ء ابسيحم اساح ضرالا ىف لجو زع هلل ناف |!

 1 هلاقت ثيدحلا اذه ف رعب ناكو هب املا ةبار 4 تلقا هنأ للا ف رابكلا انخ ويش شعب 3 3

 | هللا داع اي دانيلف ضراب كدحا ةباد تتلقلا اذا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىثانا 8
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 اوزجعف ةمسهب ميم تتلفناف ةعامج عم ٌةرم انا تنكو لاق «لاحلا ىف هئلع ىلاعت هللا اهسخل

 ىنسلا نأ ىورو © مالكل! اذه ىوس ٍببس ريفب لالا ىف تفق وف ثيدحلا اذه تلقف اهنع

 | هتهازو هعروو هتلايدو هظفحو هتلالج ىلع عمجم ا ليلجلا دسلا مامالا نع اضا |

 سيل لاق هنأ ىللاعت هللا محد روبشملا ىبنأتلا ىرصملا رايد نب دبع نب سنو هللا دابع يف

 ّق نم ملسا هلو نون أند ريف ١ اذا ى لوقمف هصص ةباد لت نوكي لجر

 | « ىلاعت هللا نذاب تلذ الا َنوْنَجْرت هل اًرآع ركحَو اًعوُل ضْرآْلاَو تاوَمَسلا
 هلأ ىلص ىبلا نا هلع هللا ىضر. سنا ثيدح ىف طسوالا همحعم ىف ىناربطلا ىورو

 نيد ريف" هلا ىف او رقاف نايبصلاو باودل دلاو قيقرلا نم قلخ ءاس نم لاق,لسو هيلع

 نوعجأو هلا ًاهركو ١ اعوط ضرالاو تاتومسلا يف نم ملمس ُهَلَو نوفبترشأ |

 با نا ةلغلا ظفل ىف ةدحولا ءايلا باب ىف مدقت دقو كلذ هلّن دعب ناونحلا ةامح ىف لاق |

ا لق ايلع أرَ نا الجر رماو اسيل هب تداخل ةلغب بكر ملسو هيلع هللا ىلص
  ووع

 هتلاسر نم ءايلوالا تامارك باب ىف ىريشقلا مس اهلا وبا لاقو ه ها تنكسف قلفلا بر

 : برك ءاعو هدلع ناكو ةلجو ىف هوب عق وذ صف ىدلخحلا رفعلل ناك لمقو ةروبشلا

 تعمس ىريشقلا لاق اهحفصَس ناك قاروا طسو ق صفا دجوف هءاعدق درب هلاضلل

 مول سانلا مماج ءاعدلا كلذ نالوّس جارسلار صن ابا تعمس ل .7: ىناتسحسلا ماحابا |

 أ ين كج ملا بيطاوا قارا باس رست وبا لق قلاش لم عجاف ىرال
اريثك اقاروا ءزمخلا ناكو اهدجوف ةلاسذ ىلع ءاعدلا اره ركذ نم

 فسو ريقفلا لاق 

 يو © ثحصف ارارم ةريافلا هذه تب رج دق هنع هللا افنع باتكلا اذه عماح لاهل ظ

 هنا نيحلاصلا ضعب نع دباوعلاو تالصلاب : ءامسملا ىج رسشلا دا نيدلا باهش دياوف

 « قيرطلا ىلا لامن: هللا ,اده نذاو قيرطلا ىف ناسنالا لش اذا

 © نيدلا ءافوو هعسوت 3ق قزرلا , أ لبست .

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ىهو ناشلا اذه ىف ةصوصخم ةلاسر ىلع. . رو ظفاملا فلا دق

 لئاس لاس دقف دعو ىئطصا نذلا هدايع لع مالس# محو دملا

 هملع قاض نماهمزالمل قزرلا ةلاجلا لاصفالاو راكذالا نم ٠ ةدسلا ىثوروامع

 هرمسو ءزحلا اذه مه تعمل رخاو رخآآ ىنإ اسس مث هتشرعس 2 ثترسعتو هفزر

 تاوعدلاو راك ذالا نم درو ايف لوالا نيلصف ىلع هتمرو (قزرلا لوصاب قفرلا لوصح)

 هللأ لص هلا كوسر لا لاذ هلع هللا ىضر ةريره ىبا نع طم أ ١ ىفنارطلاعرخا
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 للا رفغتسيلف هيونؤ ترثك نمو هلل دملا نم زكيلف ةمعن هللا هسبلا نم ٍلسو هيلع
 دوادوباو دنحا مامالا جرخاو «.للاب الاةوقالو لوحال نمرثكنلف هقزر هيلع أطبا نمو
 نم ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق لاق امبع هللا ىضر سابع نا نع هجام نءاو

 ثمح نم هقزرو احرخم مه لك نمو احرف قيض لك نم هل هللا لعج رافغتسالا مزال
 هللا ىلص ىلا ىلا هصفرب هعواو نب دسا نع اسدلا يبا نبا جرخاو ه يستحم ال

 أدبا رقف هبصن مل مون لكىف ةرم ةلام ممظملا ىلصلا هللاب الا ةوق .الول وحال لاق نم ٍلسو هيلع

 نءاو هدم ىف ىلعي وباو ةسماسا نثراخلاو نارقنا لئاضف ىف دسع وبا جرخاو. ©

 تعمس لاق هنع هللا يضر دوهسم نبا نع نام الا بعش ىف قبمللاو هريس ىف هيوورم
 جرخاو ٠ ةقافدبصت ملةليل لكةمقاولا ةدوس أرق نءلوقن سو هيلع هللا ىلص نا لوسر
 ظ ةروس لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هع هللا يضر سنا نع هنودرم نبا

 | نع ةطسوا ىف ىئاريسطلا جرخاو © مدالوا اهوملعو اهؤرقاف ىتغلا ةروس ةمقاولا
 ظ ىلا مدأ ىلامت هللا طبعا امل لاق هنا لسو هيلع هللا ىلص ىلا نعاببع هللا يضر ةئنئاع

 | ىتيئالعوىرسرمت تا مهللا ءاعدلا اذه لا هممحاف نيتمكر ىلصق ةبكلا ءاحو ماق ضرالا
 ظ ىلا مهللا ىذ ىل رفغاف ىسفن يام ملمتو ىل وس ىنطعاف ىتجاح متو ىف رذسعم لايقاف

 |١ اع ىنضراو ىل تدتك امالا ىنييصي ال هنا ملعا ىتح اقداص انيق و ىلق رشابس اناما كلاس
 ناو كلِسذ كل ترفغو كّسون كل تليق دق مدا اي هلا ىلامت هللا ىحواف ىل ثمسق

 ناطشلا هنع ترجزو هرما نم مهلا هتيفك و هل ترفغالا هاعدلا ادب دحا يتوعدي

 نم دهاش هلو اهورب مل ناو ةمحار ايلدلا هلا تلبقاو رجاث لك ءارو نم هل ترجتلاو

 ىف ىمليدلاو كلام ةياور ىف بيطخلاو ميعن وبا جرخاو © ىتيبلا هتجرخا ةديرب ثندح
 ن٠ ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هع هللا ىضر ىلع نع سودرفلا دنسم

 أ اسناو رقفلا نم اناما هل ناك نيملا قا كلا هللا الا هل ١ال ةرم ةثام موب لك ىف لاق
 هلل ىلص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نا نع ىتاربطلا جرخخاو © ربسقلا هثحو نم

 لزعملا كلذ لسا نع رّمفلا تفن هلزعم لخدب نيح دحا هللا وه لق أرق نم ملسو هدلع ٠

 تلعج نا تبأرا هللا لوسراب لجر لاق لاق بمك نبيا نع دمحا ج رخاو « ناربجلاو
 جرخاو © كترخآ و كايد نم ثامها ام ىلاعت هللا كيففكي نذا لاق كيلع اهلكيتالص
 هللا لوسر نا ابع هللا ىضر ةشئاع نع ىمّسلا هلسح دنس طسوالا ىف يتاربطلا

 «ىرمع عاطقناو قس رك دنع ىلع ثق زر عس وا لعجا هللا لوش ناك ملسو هيلع هللا ىلص



 #« < ف ]

 | شلال وس رلاق لاق امّبع هللا ىضر هللا دبع نب رباح نع تاوعدلا يف ىرفغتسملا جرخاو

 نوعدت مكفازرا مكل رديو مودع سم مكي ام ىلع مكلدا الا ملسو هيلع هللا ىلص
 ىضر ةملس ما نع ىرفغتسملا جرخاو © نمؤملا حالس ءاعدلا ناف مراهنو مكليل ىف هللا

 كل ًاسا ينا مهللا رجفلا ةالص دعب لوقب ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوس ر نك تلاق ابنع هللا |

 ىضر كلاسم نب رادك نع ىرفغتسملا جرحاو © القتم المو اعفان املعواسط اقزر

 كنوعدثبجا مهللا لاقن دحسملا باب ف فق وف فرصنا ةعمجا ىلص اذا ناك هنا هنع هللا

 جرخاو * نيقزارلا ريخ تاو كلضف نم ىنقزرتف ىرما 8تورصناو كتضيرف تيلصو ْ

 هللا لوسر نا امينع هللا يضر رمع نا نع ؟ااو رازيلاو هرفنل بدالا فىراخبلا

 ٠ هال لاق َءافولا هن رضح امل مالسسلاو ةالاصلا هيلع احون نا لاق لسو هلع هللا ىبص |

 ٠ ىث لكح قزرب اهبو ءىث لك ءالسص اهلاف هللا ناحتبسو هللا الا هلآ ال نيسناب كمآ

 للا لوسر لاق لاق امنع هللا ىضر هللا دبع نب را نع يرفنتسما جرخاو « 8

 «داسمجودللا ناسحبس لوب نأ هسا جون هب رما اع مكرمآ الا ملسو هيلع هللا ىلس
 يرفغتسااجرخاو ه نوقزرب اهبو قئالحلا ةالص هو هدمحم حسي ءىث لك نافذ ]

 | الجر نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف لاقام ع هللا يضر رمع نا نهأ]

 | قئالخلا حيبستو ةكلالملا ةالص نمتنا نبا لاقف يدب تاذ تلق هللا لوسراي لاف
 ىلصت نا.ىلا رجفلا عواط نيب ام رم ةلام ميظعلا هللا ناحمس ءدمخت و هللا ناحيس لق

 ]| رييزلا نبا دبع نب ماشع نع ىرفختسملا جرخاو « ةمشار ةرغئاص ايندلا كلتأت حصلل

 هيلا اكشف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتاف ةبيصم هئءاصا باطلا نب رمع نا امهنع هللا يضر

 | ترما تئش نا ملسو هللع هللا ىلص ىنلا إلأبقف رمك نم قسوب هل رمأب نا ةلأسو كلذ

 ادعاق مالسالاب ىنظظفحا مهللا لق هن كل رخ نه تاملك كك مملع كش ناو كل

 ؛ فخأ تنا امن كيذوعاو ادساح الو اودع ىب مطن الوادقار مالسالاب قظفحاو

 هللا يضر ىلع نع يرفغتسملا جرخاو © هلك لدِس وه ىذلا ريا نم كلأساو هّتسصانما

 ابهااه واعرو ةاش هثامسح كيلا بحا اما ملسو هملع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هنع

 ىف ىل عسوو ىسك ىل بط و ىذ ىل رفغأ مهللا لق نبم وعدي تاملك سمح وا ك

 | رازعلا جرخا و ه8 ىنع هتف رص ءىمث ىلا ىسنت يهدب الو ىلكبضق امم ىنمنم الو باخ

 كثاملعا الا يبا ىل لاق تلاق الع هللا ىضر ةشئاع نع تاوعدلا ىف ىتيملاو اهلا

 ناك ولو نييراوجلا هملعي ىسع ناك لاقو سو هملع هللا ىلص هللا لوسر هينملع ءاعو 8



 يد

 بيجت غلا فشاك مهلا جراف مهلا ىلوف لاق ىلب تلق ثلع هلا ءاضقل دحا لثم كاع أ

 "انينغن ةمحر ىنمح راف ىنحرت تنا امهميحرو ةرخاآلاو ايلدلا نمحر نيرطضملا ةوعد ظ

 الا ثا ملف اسهراك نيددل تنك و نيد نم ةبانذىلع تناكو ركب وبا لاق لا وس نم اس

 ىلع ناكو هشياع تلاق نبدلا ند ه ىلع ناك ام ىنع هللا ىذقف ةداءاعب هللا ىثهءأح ىتح اريسي

 هللا ىنءاح نح اريسب الا تمل افق كلذ. وعدا تنكو اسم ىحتسا تنك و ند ءاهسال ظ

 ( قاوا ثالن ركب يبا نب نمحرلا دع تلواو اضف هقدص الو ثتاريم نم سل قزر 1

 نأ دعس يلا نع تاوعدلا قوبسلاو دوادوبا جرخخاو * نسح لضف انل لضفو '
 '] ىلا

 الفأ لاق نوب دوىنتمزل مومه لاقف كل ام للاسقف ةماما ابا ىأر ملسو هيلع هللا لص

 ثدحسءاو تحصا اذالق كنسد كلنع ىفق و كلمه كللع هللا بهذا هتلق اذا امالكثكلملعا

 نم كب ذوعاو لسكلاو زجيعلا نم كب ذوعاو نزملاو مهلا نم كب ذوعا ينا مهللا
 ىعه هللا يهذاف كلذ تلقف لاق لاحرلا رهقو نيدلا ةباغ نم كب ذوعاولخبلاو نيحلا |

 لاقف ىتبتاكم ىف ىنعا لاقف هءاج ايناكم نا ىلع نع قبلا جرخإو « ىد ىنع ىففو |
 ريص لثم كيلع ناك ول ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نييتهلع تاسملكك ملعا الا
 «الاوسنمع كلضم ىننغاو كمارح نع كلالسحم ىننكا مهللا لق كلغ هللا هادال اند ]|

 هللا لوسر تنأ ابلع هللا ىضر ةمطاف نا هلع هللا ىذر ىلع نع ىرمضةتسملا جرخاو |

 ديجمتلاو ديمحتلاو حيبستلاو ليلبللا اهماعط ةكئالملا هذه نا كلاقف اهسو هيلع هللا لص

 ىف سدققا امارس قملاب ىننعب ىذلاو ملس هيلع. هللا ىلص هللا لوسر لاقف انماعط اا ا

 ناو زكعا سم كل انرمأ تلش ناف زتعا اما دقلو امون نينالث رادقم ران دمع لا ظ

 1 نرخ الا رخآ ايو نيلوالا لوااي ىلوق ليريج نونملع تاملك مخ كتملع تتش |

 ةشئاع نع ىلسعي وبا جرخاو * نيمحارلا محرأايو نكاسلا محارإو ننملا ةوقلااذايو أ
 ظ مالا لاق هشارف ىلا ىوا اذا ماسو تاع ىلص هللا ل سر نك تلاق اهنع هللا ير

 ظ لسجالاو ها روتال زعم ءىن لكبرو مدا هإ ١/ مظعلا شرعلا برو عبسلا ت اومسلابر8

 تنا مهللأ هتبصانم ذا ثنا ءىشث لكرسش نم كلب ذوعا ىونلاو بحلا قلاف ناقرفلاو |
 :ىش كقوف سبلف رهاظلا د تناو ءىش كلدعب سيلف رخ الاتناو ءىش كلق سلفلوألا 8
 1 يلارعطلا ح جرخاو © رقفلا نم انلغاو نبدأ أانع ضقا ءىش كنود سيلف نطابلا تناو ْ

 ش تامل لا دوعا لوش همّصلا دعب اهعحضم تدخأ اذا ت تناك اهما ةم رخم تنس ةلمق نعريكلا ىف شا

 أ ايف جرعب امو ءامسلا نم لزني ام رش نم رجاف الو رب نهزوانجم ال ىلا تاماتلا هللا ]

 نئرادلا ةداعس ١



 هن 6١ ظ

 . لا لسيللا قراوللو زاملا فراوط رشو ام جرخت ام رشو ضرالا ىف لزني ام رش و
 «ىش لك هن ردفل قل لسقسا ىذلا هلل دن ٠ هللاب ثمصتعا هّللاب تنما ريم قرطي اهراط

 هلل دلعاو ءىث لك هنمظعأ عضاوت ىذلا هَل دللاو هى لك هنزعل ل ىذلا هلل دبللاو

 ةيسمح رلا ىبسمو كلش رع نم زملا دسقاعع كيأسا يأ مهللا «ىث لك كلا مضخ ىذلا

 الو رب نعزواجنال ىلا تامانلا كناسملكو ريكألا كلمساو ىلعالا كلدجو كباتك نم

 الو هبريجالا ارقف الو هنارفغ الا الذ انل عدن ال ةموحرم ةرظن املا رظنمأ نا رحاف

 اسدلا ىف هفانل ارما الو هئفو الا اسدالو هن ودك الا انايرعالو هئكلها الااودع

 ناحبس لوقت مث هللا, تمصتءاو هلا نما نيمحارلا محرا اب انتءلطعا الا ريخ ةرخآآلاو

 تنس نأ لوشن تناك م نينالثو ثالث هلل دملاو نيثالثو انالث ريكا هللاو نينالثو انالث هللا

 مداخ نم ريخ ىلع كلدا الا لاقف همدختست هّسأ ماسو هلع هللا ىلد هللا لور

 نم هخنرات ىف ركاسع نبا جرخاو ©« ةمتماا دعب مجضملا دنع هذ بم اه رماف ىلب كلاقذ

 لك ىف هًزاطع ناكو ىلع نب نملا ىناضا لاق هسا نع دقت نء ماشه رذملانا قب رط

 توعدف لاق ةدبدش هقاضا قاضاف نثسلا ىدحا يق هل واعد هنع انفك فلا هلام نس

 هللا ىلد للا لوسر تيأرف تك ما مث ىف هركذالا ةيداس ىلإ بتكال ةاودن

 ىنعلاملا رخآت هملات كشو تبا اب ريم تاقف نسحتاب تنا نيك ل اقف 1- و هماع

 فاكف هللا لوسراب أب منا ت بلو كلذ ءركذت كام قواخم ىلا تكي: ةاودب كوعدا لاق

 ادحا وحرا ال ىح لاوس -نمح ىناحر عطقاو ا احرىاق ىف فذقا مهللا لق لاَقف منصا

 ىلا هغلس لو ىجغر هلا رتل لو ىملع هلع رصق و ٍينوق هنع تفءض امو مهألا :لرغ

 هب ىصخف نيقنلا نم ئرخ . الاو نيلوالا نم ادخا تيطعا اسم يناسأ ىلع رم ملو

 فلا فلاب ةيواعم ىلا ثعب ىتحاعو.سا هن تححلا ام هللاوق لاق نيملاعلا برا
 تبارف ءاعد نم بح الو هركحذ نم ىدش ا١' ىذلا ل دا تلق فلا ةثاعضمخو

 ظ ريم تلقق تنا فنك نسحا لا مانملا ىف 7 هلع هللا ىلَص هللا لوسر

 « قولا خرب لو قلاخلا احر نم اذكحم ى اي لاقف ىئثدحم هتلدحو هللا لوسراب

 هلع , هللا ىضار ةارب ره يبا نع ىراذحللا جرخا © لامفالا ى نم در و ايف يناتلا لصملا

 ىف هل اني وا هق زر ىف هل طسسب نا نم ملسو ةسلع هللا ىلص هللا لوس ر لاق لاو

 هللا لص هللا لوسر لاو لاق هع هللا ىضر سا نع جرح اوه همر لسملف ءرأ

 ءوضولا ءمفرازاو هؤادغ رضحا ذا أض ونيف هني بخ هللا راكي نأ ءرس نم سو , هيلع
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 ناك اق شبرق نم لجر نع فنصملا ىف قازرلا دع جرخار © ندبلا لسغ |

 ةالصلاب هلها رما ىزرلا ىف قيضلا مب هيلع لشد اذا ماسو هياع هللا ىبص هللا لوسر ظ

 201 "نحت اقر كل نال الح ٌريطْصَأَو : السل اب َكَلهأ ' م م و يالا ءٍذه أرق

 قيرط نم ه ءريسفت يف رذنملا ناو هدنسميف روصنم نب دعس جرخاو هولا ةقاعلا 1و
 هلهأب لزت ! ذأ ٍلسو هسملع هللا ىلص هللا لوسر ناك ملاس نب هادبع نب ةرمح نع نائنع

 لبتح نيدمحا جرخاو ه هن الا ةالصلاب كلها رمأو التو ةالصلاب مهرما قبض وا ةدش

 ملسو هسلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق تباث نع هريضن يف مئاح يبا نباو دهزلا يت |
 تناك هلع هللا ىضر تباث لاق اولص اولص ةالصلاب هلها ىدان ةصاصخ هلها تباصا اذا

 داعم نع هب ودرم نباو يتاربطلا جرخاو © ةالصلا ىلا اوعزف رما مهم لزت اذا ءاسنالا ظ

 ! اوذخحا سانلا اهيا اي لو ملسو هيلع هللا لص هللا لوس رتعمس لاق هنع هللاىضر لبج نإ ظ

 3 ليج أ قس نموأرف م ةراجمالو ةعاشب الم قزرلا مكتأي ةراجم هَ ىوشت |

 بعش يق قبملاو هحيت و ؟املاو دما جرخاو هبت ال تنَحْنِم هقازرتو اح رمت

 هذا واتس ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمج لاق هلع هللا ىضر رذ يبا نع نامعالا ٌْ

 «ميتفكل اهب اوذخلا مهلكسانلا نا ول رذابأ اي لاق من أح رخم هل لمج ؛ هللا قس نمو هيلا
 هللا ىلص هلا لوس ر لاق لاق هنع هللا ىضر نابول نع هجام ناو ىأسنلاو دمحا جرخاو ظ

 ءريضت يف ملاح يبا نبا جرخاو © هبيصن بنذلاب قزرلا مرحبل لجرلا نا ماسو هيلع
 هاك هللا ىلا عطنا نم سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق نيصح نب نارمس نع
 ب ةدئأف و ايا لا هلكو ايندلا ىلا عطقنأ نم و بست ال ثسحح نم هقزرو ةنؤم لك 1

 ىف 'كانكحم دَفَلَو ىلامت هلوق ةالصلا دعب ةملجا موي بتكن م عومج يف تدجو ظ
 هنوناح يق وا هس يق اهلعجو نو رست ام اليلك 1 شياعم اهفإ '"يكحأ انمَجَو ضْرآلا

 80 وسلا ةلاسر تبثآ قطصا نذلا هدايع ىلع مالسو نكو هلل دملاو هريخ. هللا ثك

 لاق لاق عطم نب ريبج نع نا بح نبا خيشلا وبا ىوراضيأ ىطوبسلل رييكلا عماجلا يفو
 لاضفا نم نوكت نا ارفس ترضح اذا بحنأ ريج اي ملسو هلع هللا للص هللا لوسر
 هللا رصن ءاح اذاو نورفاكلا ااا لق سمعا روسلا هذه أرقا اداز مهرثكاو كاما |

 مسلي ةروس لك حتناو سالا برت ذوعا لقو قلفلا برب ذوعا لقو دحا هللا.وه لقو

 اف للملا ريثك ريغ تنكو ريبجلاق محرلا نيمحرلا هللا مسب متْخاَو محرلا نمح لا هلا

 نب مكحلا ءدنس قو لم يناحتا نم دحا ناك ام ىتح قتماقاو ىرفس يف نعؤرفا تلز
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 هللا ىلص ىلا نا هنع هللا ىضر ذاعم نع يناربطلا ىورو © مهم ىلي الا دعس نب هللادبع

 ظ للا ءادآ ريب لاسم ندلا نم كسلع ناكل هب هي وعد "اعد تاملعأ الا هل لاق لسو هيلع

 ٍباَّسح ريشا ىلاعت هلوق ىلا ُءاَشّن نم كلم ١ يفوت ” كيل ”1ِاَم مل لق ككنع

 ةصحر ىتحرا ءاشن نم عنمتو امهم ءاشن نم ىطمت امهممحرو ةرخآالاوايندلا نمحرأ
 نراملا مامالا انخيش انثدح ىريمدلا لاقو » كاوس نم ةمحر نع اه ىنيقن
 مامالا قراملا اديس نع ىنفلب لاق ىلاىت دا همحر ىنقانلا دمسا نب هللا دبع هللا
 قفنتا زك كملعا الأ هل لاق هنا ىتلاملا عيسرلا يبا هش نع ىمثرقلا دمع هللا دبع يبو

 مركأي طساب اي داوجاي دوجوم اي دحاو اي دحا اي هللا اي لق لاق ىلب تلق دفن الو هنم |
 | نمحراي مونقاي يحاب مكحاي ميلعاي قازر اي حاف اي ىنغم ا ىنغاي لوطلا اذ اي باعو !

 ظ كنم ىنحفنا ناش ب نانح ب ماركآلاو لالملا اذ ب ضرالاو تاومسلا مسير اي ميحر
 هنآ اخف انإ حفلا كماع < دقق اوخيتافتسلا نإ هلاوس نم اهب نفت ريخ ةحفنب
 دودواي دسم اي "دم اي د اي ىغاب مهللا «' بر َق حقو هلأ نم كم ٠ انم شي

 هلاوس نمت كلضفب ىننغاو كمارح نع كلالحب ىنفكا دب باملالاعف اب ديملا شرعلا ذاب
 لاق ريدق ءىث لك ىلع كلنا لسرلا ه ترصن امب 'يئرصناو ركّذلا هه تظفح امب ىنظفحاو

 فوخم لك نم هللا هظفح ةمّجا ةالص اصوصخ ةالص لكد مب هنءارق ىلع مواد نفا
 هن د هنعىضق و هتشدعم هلعرسلو بستحمال ثمح نم هقزرو هانغاو هنادعاىلع ءرمصتو

 ا هءاتك فنالحد رجا دمسلالاةوههمركو هنع هنعىل امن هللا هاداانس دلايخلا لم هيلع ناكولو

 قزرلا ليبتل ةيوقلا باسالا نمو نيفراعلا شعب لاقل وصولا ليبستفكوصالا بيرقن:
 | قزرلا لمبستلة ب رجلا راكذالاةمزالموةعقاولا ةروسةءارقةمزالم عراشلا نماهف نوذألا
 هللا الا هل ال وحم قزرلا لمبسنل اهنا ىلع ايف صوصنم ةيوسلا ثيداحالا ين بم ريذكو
 | وا رسفلا عواط دع هب نايثالا نوكي ركذلا اذهو ةرم ةلام موب لك نيملا قحلا كلملا
 ١ هام موب لك هللا رفغتساو مظعلا هللا ناحبس هدمحمو هللا ناحس وحمو لاوزلا دنع

 امه نوكي ثمحم ةشيرفلا ةالص لبقو حبصلا ةنس ءالص دعب هب:نايلالا نوكيو ةرم
 | ؟دحا نادت اا هلول ىلذاثلا مامالا نع لت مث ةضيرفلا هعف كلذ رسبّسس مل ناف
 أ هللا ىلع دعلا هلسادس ام لكناف ىلامت هللا ىلع نادسو هلق ىلامت هللا ىلا هجوتيلق

 ( تنادي كنلع مهللا لوش نيازي اذا هنع هللا ىضر ناكو لاق هادا ىلاعت هللا صف ىلامتا

 | نمر شع ةناثلا ةدئافلا يف ىجرمشلا لاقو ها تضوف ىرما كبلاو تكون كيلعو أ
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 لاق نم لاق هنا ملسو هلع هللا ىلص ىبلا ىلا هدنسب ايندلا يا نا ركذ رياوملاو تالسلا أ 9

 نالاف ٠ أدبا رقن هبصي مل ةرم هلام مظملا ىلعلا هللاب الا وق الو لوحال مو لك يف 1

 يو قاشملا لمحمو ةمصلا لاغشالا ةاناغم يف مظع 5 تاملكلا هذحلو امدلا يبا :

 . هللا ىضر هباحبصلا هف رعم باَنُذ ' ىنمعن ونبأ ىورو © هرشش نم فاح نم ىلع لوحدلا )

 لحجر ىنا هللا لوسراب تلق لاق هنع ىلاع مت هللا ىضر يتزملا هللادبع نب ردي ةمحرت ىف منع ْ
 ىلاموىلعا ىلع هللا مس ىسفن ىلع هللا م-إ تحبصا اذا لق لاقف.لام ىل ومس ال نراحم

 9 خا الو ترخاام لبجمت ىل بحا ال ىتح تيقن ايف ىنفكأو ىل تيضق امب ىتضر مهلا :

 ىفو « لامعو ٍينانغاو ىد ىنع ىفقو ىلام ىل ىلاعت هللا ىاف نهلوقا تنكف تلح ام 0

 تلخدادا هل لاقف رقفلا ملسو هيلع هلنا ىلص ىبلا ىلا اكش الجر نا ىجرمشلا اوف |[

 ا نمو * قزرلا هلعملامت هللا مسوف كلذ لجرلا لمفف صالخالا ةروس أ رقا كارم |

 بيطخلاو بجر ربش نم ةعمج رخآ ىف أرق نم نا ىكلاملا ىروهجالا ىلعخشلا دئاوف |
 نم مه اردلا عطقس ال ة ةرم نيثالثو اقم هللا لوسر دمع هللا لوسر دمحا ربثملا ىلع :

 | ىلامت همسأ رك ي فراعملا سمش يث ىتوملا لاق ملخلا ردلا ىف لاقو © ةنسلا كلت هدب 1

 تقو ناك اذاف تيو سيمحأو ءامبرالاو ءاثالثلا مصف قزرلا ةعس تدرا اذا موق يح م
 ةالصلا نم ثملس اذاف تقولا لوا يف ناذالا بقع حبصلا ىلصت ةعملبا ةلمل نم رحسلا 1

 ا 5

 لالا ١ لفتت امث م ربع وأ الوق وا العف ءامشالا نم ءىش لاغتشا الو صب رت ريغ نم لوقت ١

 تعز ادا هرغل ركذ الو هع عاطقاالو توك ريغ نم ركذلا لساوتو مويقا حا 1

 'ء ركذلا يقع لاحلا ىف يتكَف اماطرقو ةاود تزهج دق نوكت ةعملا ران 3 ءاا 1

 ىلاعت هللا ةكرب نم ىرت كللاف لمحو ىوليو مونقأب ىحاب سشلا عولط لوا عم

 ١ ظفتحاف كنم سانتا بحمتسو انانع هدهاشتام كملع تاريخلا لاق او قزرلا دعو ||

 لضتسم « ءوضو ىلع كانكو لركذ ةلاح نكلو اهلها ريغ نع اهمتكاو ةفحتلا ءْذِ

 اوف ف السلق ناك نا كقزر كيو الماخ ناكن .! هلركذ ىحم ىلاعت هللا ناف ةرقلا

 نمل تبحم لاق هلع للا ىضر قداضلا رفعج اندسس نع ىرمدلا لامكلا لقن 4 تس

 مر لوقيزا هسنع بهذ فيكم ضب شبا نم تب عبرا نع لفي فك ع راب ىلع
 اننهنحتحو ها اننيَجَتساَم لوق ىلاعت هللاو نيسحاّرل رآ تن أَو يضل ا سم ين

 تكناحتس تن الا 7! لوقب نا نع بهذب فكل لع نا تبوني هبات

 كلاذكو مل آن م ءانيتحنَو ل انجل اف وش ىلاعتالاو ”نيمل الكل 1َنِم ”تنشك ين ١
 ده ني وع
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 | دحر 8 أ لونا عهدي رك فاح ل تو نول 5 |

 مد لوقي ىلاعت هللاو دال!“ ريصت نأ نإ سأل! ىرمأ ارض و اة لوغ نا

 نع ركام اسعزاو تا وعدلا ق يسلاو طسوالا ف يقاربطلاىورو «1و مام تاني للا

 ىلا مدأ هللا طا ال امل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هلع هللا ىضر ةديرب

 يرس ملعت كنا مهللا لاق مث نيتمكحر ماقملا فل لصو اعبس تبلاب فاط ضرالا

 ييولذ ىل رفغاف ىدنعام ملعتو ىل وس ىنطعاف ىتحاح ملعتو يترذعم لققاف ىتيئالعو
 ىنضرو ىلل تدتكام الا ىنيصي ال هنا ملعا ىتح اقداص انيَقبو ىلق رسشاس اناعا كلأسا

 ترفغو هيف كل تبجتسا ءامدب ىتوعد دق كلنا مدا اب هلا ىلاعت هللا ىحواف كباضش

 تلعف الأ كدعب نم كس رذ نم دحا هب وعدي نلو كمومتو كاموم* تجرفو كي ونذ
 ىهوايسدلا هشاو رجان لك ءارو نم هل ترجو هبنلع نيب نم هرقف تعرنو هن كلذ

 | عرب نا دبال رفاسملا افق ىف نذا نم نا لاش و ىج رشلا لاقو © اهدر ل ناو ةهراك ١

 ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ةلمللاو مويلا لمع ىف ىنسلا نا ىورو © ىلامت هللا نذاب

 ءىش كل بهذ ال هنف ىلامو ىلهاو ىسفن ىلع هللا مس تحبصا اذا لق اعوف رم امبنع
ةللا ىلص هللا لوسر نا ىلاعت هللا همحر ىط رقلل ةركذتلا باتكى ف كوه

 ملسو هيلع

 | نماو هرق فان سي نوع يذلا هضرم ىفدحا هلا وه لق ةروس أرق نم لاق

 ةنجلا ىلا ط اس هوزبجم ىتح احلحاب ةماسقلا موب ةكلالملا هتلمحو رقلا ةطغض

 " ءاح 06 بيخ قلل لع لاس ة اسور راكذالا يف ىووتلا م ءالا لائوه

 | لاقف كنس قرتحا دق ءادردلا ابان لاقف هنع ىلامت هللا ىضر ءادودلا با ىلا لح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيتعمس تاملكب كلذ لمفلا هلا رانا :

 | سمس ايست[ راسلا رخآألل نمو ىس ىتح ةسبمم هصت | ابو امنا
 هلا ءاش ام مياظظعلا شرعلا بد تناو تلكون كيلع هتبما الا هلا ال ىبار تنا مهللا حسي

 53 لع هلأ نا ملعا مظعلا لمعلا هللاب الا : وق الو لوحال نك مل أمن مامو ناك ىلامت

 ى رش نم كب دوعا ىن | مهللا املع ءىش لكي طاحا دق هللا ناو ردق ءىل

 رخآقيرط نم ءاورو ٠ ٠ مقتسم طارص ىلع يبر نا اهيصانم ذخا تنأ ةباد لكارش نمو

 هنأ هسفو ءادردلا يبا نع هيف لق مل ملس و هلع هللا لص ىنلا باحسا نم لجر نع

 ثعمس ينال: تق رتخا ام لوم وهو تقرتحا دقف كرإ و كردا ..اوقت هبلا لجر هى راك
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 ىف هبصنإ تاملكلار كد و ناملكلاءذه حبصي نيحلا نم لوف ملس و هيلع للا ىلص هللا لوسر أف

 اوماقو ماقف اس اوضهلا لاق م مويلا هلق دقو ههركي ءىن هلام الو هلها الو هسفن ىف
 1 لّمو «ىلامت هللا نذاب ؛ىمث اهصي ملو املوح ام قرثحا دقو هراد ىلا اؤبناف هعم

 ناسل تدفع رابنالوا لاق نم نا ىربكلا نا ومحلا ةامح ىف ىلاعت هللا همحر يريمدلا |
 نما هللا لوسر ادق ناو هللا الا هلا النا دبش ا لوقت قراسلا ديو برقعلانابزو ةيجلا

 ةرم نيعبرا بتك اذاو ملا فرح صاوخيف ينويلا لاقو © قراسلاو برقملاو ةيحلا نم
 هملع ىلامت هللا تف ناسناا اهلمحو روكذ ملا ددعلاةروسلا ر خا ىلا هللا لوسردخت هعم بكو |

 ىف ىلاعت هللا هم رىس وسلا لاقو 8 توكلملاو كلملا ملاوع نع فنشكلا ىلا ةيفخلا رومالاب
 بتكو ضِسا ريرح ةقرخ ىف دودو ىلامت همسا بتك نم ةسيفنلا رئاخذلا نم هداوف |

 ةالص دعب كاذك هللا لوسر دمحاو ًةرم نينالثو اسنخ هللأ لوسر دم هيارودم هعم

 هفزرب هلماحو نيطايشلا تازمه هافكو ربلاو ةعاطلا ىلع ٌءوقلا ىلاعت هللا هقزر ةعمجلا
 وهو سمشلا عواط دنع موب لك هللا رظنا مادتسا اذا و دابعلا بولق ىف ةيبه ىلاعت هللا

 ترمسيت و ٍلسو هيلع لاعت هللا ىلص ىنلل هني ؤر ترثك سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىلصي
 مضيلف روكذدلا هنأ رما دلت نا دارا نم نا دناوفلا نمو اي لاقو © همون ىف هنابسا هيلع

 ثلاثلا ادم ىتولو اهلمح لوا ىفاسهت رس ىلع حسميو ةعان ىعو اهردص ىلع ىنمملا هدي
 1 همساو اركذ هنوكك:أرملا هذه نطب ىفاقلخ تقل تنك نا مهلا "الث لقيلو روهشلا نم
 « نين راولأ ريح َتْنَأَو اد'رف ردنال بر مل-و هلع هللا لص دمحم قحم دما
 هللا لوسر تعمس لاق هنا امبنع ىلاعت هللا ىضر رمح نب هللا دع نع ىريمدلا كتحو

 ضبق لوتي مل ةبوثكم ةالصص لكربد ىسركلا هيأ أرق نم لوقي ملشإ هيلع هللا ىلصا
 لا لوسرنا امبع هللا ىضر سابع نبا نع قتييبلا جرخا و * ىلاعت هللأ الا هوز

 ناماوح ةي الا نم "نا اوغ'دأ وا نبا اوعُدأ ىلاعت هلوق ىف لاق سو هيلع هللا ىلص

 دخا ثمح اهالز ملسو هم هيلع هللأ ىلص هللا لوسر باص نم الجر ناو قرسلا نم

 ىلا ىهنتا ىتح متانب سبل لجرلاو هلمحو تيللا ىف ام عم قراس هيلع لخدق هعجشم |
 ْ ثالث كلذ لمعفف حوتفم وه أدان للا ىا ةراكلا عض وف ادودسم هدحوق بالا

 || ةريغملا نع ىىرادلا ىورو © ىتس تنصحا ينا لاق مث رادلا بحاص كحضف تارم

 تابا رمثع !رق نم لاقهبنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع باكا نم ناكوعسبس نبا
 تالثو اهدسباتآو ىمركآ أو اهدا نم عبرا نأ رقلا سس مل هماس دنع هرقبلا نم
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 رز نع ةماما يبا نب هللا دنع قيرط عرم هريسغو ىمرادلا ىورو ث اهرخآ نمأل
 | اهماق لبللا نم اهموش نا ديرب ةعاسل فيكلا ةروس رخا أرق نم لاق شبح نا

 ىربكلا صئاصخلا ىف ىطوبسلا هركذ كلذك هاندجوف هانمرخ هنتاور دحا ةدنع لاق

 ظ ةب آلا هذه أرق نم نا هنغع هللا يضر غابدلا ززعلا دع ىدمس نع ريربالا ي لّقنو

 أ ىف لاقو * ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ايف دلو ىتلا ةعاسلا ىف رجفلا لبق موش

 0 هيلع هللا لصدمخ ةروس ٍبتك نم ىنانلا مامالل مظعلا نارقلا صاوح ىف مظنلا ردلا

 مو لوبقم هلوقو هعومسم هملك از ايوب سانلا دنع ناك اهرشو مزمز ءام اهلسغو
 ىلاعت هللا نذاب لو“ ضارمالا' رئاس .انب لسفيو ىجمبو بتكُو * ءاعوالا ائيش عمسب
 7 ىلاعت هللا هقفو نم ةروسلارخاولا 5 لوشسرت دمحم ىلاعت هلوق اضيا ميظنلا ردلا يفو ©

 | لاو ريسع لك ريسنو ريسستلاو لوبقلا نم بحعلا دهاش هعم اهلمحو هي آلا بتكو

 بولطم هملع رسعو دحال هتعضو ام هلقث ةح فرعا نمي لاق دقل و لاتاهلكس لاطملا 1

 قلخم هب ه صلخخو احوبج تناك ام دعب ثعضخو تلذف ةسمموم ىلع هّمقلا دقلو همور]

 ةزملاو ةدشلاو ةكربلاو «ال ةيآلا هذهو لاق من مهصحا ال ةدراسبلا ىمحلا نم ريثك |

 ريكلا يلعقلا ااياصوب دئاوفلا هذه متحنلو ه لافطالاو لاجسرلل ةفا لك نم ةسارطلاو
 | لامكلا لاق اق ةرخاالاو ايندلا ريخ تعمج دسقف هنع هللا يضر ىلذاشلا نسحلا ىلا دانس

 يلذاشلا نسحلاوبا سشلا اثديس لاق ناسنالا ىلع مالكلا دنع نا ومحلا ةاحح يف ى رمدلا ظ

 8 نمذفع ال نيرادلا ةداعسب زفت ةدمملا تافصلا هذه اكسمتم نكىلاعت هللا همحر |

 | كلش دعو اسدلا ىف ىوقنلا نم كدازن لحن راو اودع نيئمؤملا نم الو الو نرفاكلا |

 | تنما لقو لقناو لاص لمع كبسحو ةلاسرلاهاوسرلو ةينادحولابهّلل دهشاو يت وملا نم
 | نف ريصمل تسل او نير كنار فَع اَنمَطَآَو اًنعمَس لقو هلشرو هبتكو هتكلالموّللاب

 لوقلا ىف قدصلااسدلا ىف ةعبرا هل لجو زع هللا مض ةةدصلا تافصلا هداهم اكسمتم ناك

 ةرففلا ةرخآلا ىف ةعبراو رشلا نم ةياقولاو رطملاكقزرلاو لمعلا ىف صالخالاو |
 تدرا ناو ٠ ابلملا ةجردلاب قوحللاو ىوألملا هج لوخدو قلزلا ةبرقلاو ىمظعلا

 أ رطملاك قزرلا تدرا ناو ٠ ردقلا ةليل ىف ءانلز/ا انا ةءارق ىلع موادف لوقلا ىف قدصلا |

 موادف ساسنلا رش نم ةمالسا تدرا ناو ٠ قلفلا برب زوعا لق ةءارق لع موادف |
 ىلع موادف ةكربلاو قزرلاو ريخلا بلج تدرا ناو ٠ .سالا برب دوعا لق ةءارق ىلع |

 ةروس ةءارقو ريصنلا عنو ىلوملا من وه نييملا قمللأب كلملا ميحرلا نمحرلا هللا مس ةءارق
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 لك نم كل هللا لج نا تدرا ناو ٠”رطملاكقزرلا ثني هناف سب ةروسو ةعقاولا |
 ناو ٠ رامفتسالا مزلاف بستحن ال ثيح نم كلق زربو اجرخم قبض لك نمو اج رف مه 1

 هبا قعو هضغ نم تامانلا هللا تاملكب ذوعا لقف كاعزفيو كلعورب امم نمات نا تدرا |

 تقو ىا فرمعت نا تدرا ناو ٠ نورمضحم ناو نيطابشلا تازمه ساو هدابع رش نمو
 ظ ثددللا ىف هجاف ىدانلا ءادب تقو ديشاف ءاعدلا باحتس و ءاهسلا با وباهسف حف

 سس لسن ْنأ تورا ناو٠ند وملا وه ىداخلاو ىداملا يحسلف ةدش وا برك هب لزن نم

 ارَلَو انختت "مل ىلا ند دم أو ادبا تومبال ىذلا يبا ىلع تلكون لقف كيركدب رما 1

 قف ايم كو زلال” يول قو أ فل رش 5 ل |
 أ تومبال ىذلا يللا ىلع تاكوت لق دمتاي لاقف ليربج ىل لثمت الا رما ىئبركام ثيدحلا |
 1| لذلا نم ىلو هل نكي ملو كلملا ىف كيرش هل نكي ملو ادلو ذخَسس مل ىذلا ف دا لقوادلا |
 . كدبع ينا مهللا لقق كامصي فوخ وا مغ وا مه نموجت نا ثدرا نأو ٠ اريكت ءربكو |
 ١ لك كلأسا كؤاضق ىف لدع كمكحل يف ضام كد ىتبصان كتما نباو كدبع نباو |

 ىف ترئأسا وا كقلخ نم ادحا هئملع وا كباتك ىف هس رنا وا كلفت هب تيمس مسا |
 باهذو ىتزح ءالجو ىردص رونو ىلق عسر مظعلانأ رقلا لمجت نا ؛ادنع ٍبيفلا لع ظ

 1 ةعسن نم هللا كيوادي نا تدرا ناو + كننزحو كمع و كمه كنع بهذنف ىمغو ىمع |

 ملظنلا ىلملا لاب الا ةوق )و لوحال ثيدحلا ىف درو املقف ممللا اهرب ءاد نيعستو 1
 نومجارهيلا ناو ُهّللانا لقف ةيصم نم كسمصب امب رج ناتدرا ناو ءركذامءاؤد اهناف 8

 ليكولا عنو هللا انبسح هئموابنم اريخ ىتلدباو اهيف ىثرجاف ىتيصم تيستحا كدنع مهلللا
 | اذا لقق كنتد ىضقنو كلم بهذي نا تدرا ناو ٠ اكون هللا ىلعو هللا ىلع الكوت ١

 زجعلا نم كب ذوعاو نزحلاو مسملا نم كب ذوعا يلا مهلا تيسما اذاو تحبصا
 ناو ٠ لالا رهقو ندلا ةبلغت نم كب ذوعاو لخبلاو نبملا نم كي ذوعاو لسكلاو
 هارتق ةمكحلا قفون نا تدرا ناو ءرظنلا ٍلوضف كرئاف عوشخلل قفوت نا تددا |
 1 كملعو مامطلا لوضف كراق ةداملا ةوالخل قفوت نا تدرا ناو ٠ مالكلا لوضف ظ
 | كحضلاو حزما كرتاف ةمهلل قفوت نا تدرا ناو ٠ هيف دجبلاو ليللا مانقو موصلاب '

 ١ ٠ ايلدلا ىف ةغرلا لوض كرتاق ةحملل قفوت نا تورا ناو . ةسملا ناطقسي امهعاف

 رسسصتلاّن اف سانلا ب ورع ىلع سسجلللا كرف كاسفن ببع حالسال قفوب نا تدرأ ناو
 ةيشخعلا قفوت نا تدرا ناو ٠ ناسمبالا بعش نم نلظلا نسح نأ م قافنلا بعش نم

 0 ةداعس 4
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 نا ثدرا نو ٠ قامتتاو كلشلا نم ملت ىلامت هللا تاذ تا ىف مهونا لرتاف

 كلرتاف ةلزملا تدرأ ناو ٠ سانا لكب ءىسلا نلضلا لرئاف ءاوس لك نم ةمالسلل قو

 ,نيعبرا موب لك لقف كملق توم النا تدرا ناو ٠ هللا لع لكونو سانلا ىلع دامعالا

 موب سو هيلع هللا ىلص ىلا ىرت نا توراناو ٠ تناالاهلا ال موسفإب ىجاي ةرم
 ترطفلا ءاهملا اذاو تر وك سمشلا ازا ةءارق نم ٌركسحاف ةمادنلاو ةرسحلا موب ةماسقلا |

 ١ تدرا ناو ٠لدللا مامق ىلع موادف كهجو روس نا تدرا ناو . تقتنا ءاملااذاو ]ف

 ربقلا بادع نم لسن نا تدرا ناو ٠ موصلا مزالف ةمامقلا مون شاعع نم ةمالسلا

 نوكت نأ تدرا ناو ٠ تاوبشلا ضفراو تام رح لا لكا كرثاو تاساحتلا نم ررتحاف |

 تدرا ناو ٠ سانل امنا نكف ىانلا ريخ نوكت نا تدراناو ٠ هعانقلا مزالف اس

 ظ هذه ىنع ذخأي نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوقن اكسمتم نكت سانتا دعا نوكت نا 1
 دخاف هللا ل وسراي انا تلق اره وبا لاق نهب كم عب سم معي وا نع لمعف تاملكلا '

 سانلاىنغا نكت كل هللا مسق امض راو سانلا دبعا نكت مراح ا ىننا لاق انسح دعو ىديس ١
 | رثكت الو ًاملسم نكت كسفنل يحتام سال بحأو امم نكت كراح ىلا نسحإو |

 | نيملاجلا نينسحلا نم نوكت نا ٌبدرا ناو « بلقلا تمن كلحضاا ةرثكن اف كحضلا
 نسخ كناعا لسمك نا تدرا ناو٠ كار هناف ءارك نكت مناف ءارث كن اك هللا دعاف
 اذا ثيدحلا ىنف نيملسملا كناوخا تاوح ضقاف هللا كح نأ تدرا ناو. كقلخ |

 داف نيعطملا نم نوكت نا تدرأ ناو ٠ هلا سانلا اوح ريص ادع هللا بحا

 بانحلا نم لستحتاف بونذلا نم امن ىل ' هللا قلت نا تدرا ناو ٠ كملع هللا صرف ام

 رشحت نا ثدرا ناو ٠ ينذ كيلع امو ةمارقلا موب ىلاعت هللا قلت ةمملا لسغ مزالو
لظلا نم مستو ىداحما رونلا يف ةمايقلا موب

 ىلامت هللا قلخ م ادحا ظن ال تام
 ظ ٠

 | سانا ىوقا نوكت نا تدرا ناو ه رامغتسالا ماود مزلاف كبو.ذ لش نا تدرا ناو

 كسع كنلع ىلا عت هللا راسل نا تدرا ناو ٠ ها ىلع لكوش
 1 س0 بويع رتساف

 ] زركصاف كاباطخم ىحمت نا تدرا نأو ٠ نراتسلا ءداع نم بحنو راس ىلاعت هننا ناف

 1 تانحلا تدرا ناو ٠ تاولحخلا ىف تانسملاو عوضحلاو عوشمجلاو رافنتسالا نم |

 ةمالسلا تدرا ناو ٠ ةمللا ىلع ربصلاو ميضاوتلاو قلخلا نسحم كبلمف ماظعلا

 | كلنع نكسي نا تدرا ناو ء عاطملا حشلاو قلخلا ءوس ينتحاف ماظنلا تائيسلا نم |

 كنع هللا ىضَش نا تدرا ناو ٠ محرلا ةلصو هفقدصلا ءافخاب .ئلعف راسحلا يضمن ١



» 
 ةالملا هيلع لاقونهلأس نيح ينارعالل ملسو هيلع هلا لص ىلا هلاقام لقف نيل
 | نع كلآلا#ب ىئفكأ مهللا لق كننع هللا ءادا امتد لابلا لثم كيلع ناكول هل مالسلاو

 ]| بعز نم لبج مدحا ىلع ناكول ثيدحلا ىفو.كاوس نمع كلضفب ىئنغأو كمارح
 ةوعد بيجي غلا فشاك مسا جراف مهللا وهو هنع هللا ءاضقل كيذب اعدخاسد ا

 ب ىنيتقت هحر ينخر نا كلأسا امهميحرو ةرخالاو ايلدلا نمر نب رطضملا
 ١ تمكو اذا تيدملاا ىفام مزلاف ةكله ىف تمقواذا وجت نادرا ناو .كاوس نمعأ

 هللا ناف ملظعلا ىلملا هللاب الآ ةوفق الو لوح الو ممحرلا نمحرلا هللا مس لقف ةطرو ىف

 99 كما ءازلا ناكساو واولا حف ُةَط رولاو ٠ ءالبلا عاونا نم ءاشام كنع فرص لاعت

 | كلج ا مهلا ثيدحلا ىف دروام لاسقف مهرش تفخ موق نم نمأن نا تدرا نآو ظ
 ودق ىش لكى لع كلنا تنش ثامب مهانفكأ مهللا هئمو مهرورش نم كب ذوعنو مهروحت ىق ظ

 ملخلأ هللا الا هلا ال ثيدحلا ىف درو ام لقف ناطلس س نفخ نا نمأت نا ةئدرا ناو

 / كواشث لجو كراج زعتناالا هلا ال رمظعلا شربلا برو عبسلا ن تاومسلا بر ممركلا

 قو ٠هرخآ .1 ىلا مهروح ىف كلمجن انا مهللا مدقتام لوس نا بحتسيو .تنا الا هلأ الو

 | هقلخنم زعا ريكا هللا ريكأ هللا لقف كيلع وطسب نا فاحت باهماناطلس تيتاااذا ثيدحلا |
 ' قع يلقلا تاس تدرا ناو ٠ نيملاعلا بر هلل دملاو رذحاو ىاخا ام زعأ هللا اعيمج

 | ىلع ىلذ جبت مهللا ٍلسو هيلع هللا ىلص هتاعو نف ناكها اطوفرم دنسا دسقل نبدا

 ١ ىلع لخد نم نا ةبرجت ( ةرياق ) ىلشد ىلع انبولق تبث بولقلا بلقماب ةياور ىفو كنمد

  ىلاثكأ مهل كاكا ٠ نولك وس مج ىلعو اونمأ نري رد فاطم اطلس ظ

 لكاولا ميو ان اواو ١ "هداف موتا "كل انج دك ى ل
 | .لضكوذ تاور ناَوضراَوْمَسا 1و وس ميسم قرد نأ بة 3

 ذاو٠ءنورفاكلا ةروسو حرمشن ملاةءا رقىلعموادفقزرلاو ريخلا ةرثكا تدراناو ٠ مظَت ظ

 ]| تلفن هب ترتس ىذلا ليمجا كرتسب يترتسا مهللا لوق ىلع موادف سانلا نم رتسسلا ثدرا |
 | شير فالبال :ءارق ىلع موادف ىئطتااو عوجلا مدع تدراناو ٠ دكار نيع الف

 ' روس نيتك اف كلام وا كراج لع تفخ نا و٠ حصو ارارم كلذ برج دقو مهفاالبا
 صصقلا ةروس شك نمو ءارشلاو عسلا هيف زثكي كلت راج عبط وم ىف اهقلعو ءارحتلا ْ

 جدا برج فيطل رس وهو كل“ نم هل ناما اهلاذ فلذا هيلع فام نم ىلعاهقلعو

 ةرخالاو ايئدلا ريخل عماس هنا فخم الو امنع نا ىضرىلذاشلا نع ىربمدلا هلقن ام
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 ]| 46 تاداسلا ديس ىلع تاوأصلا ركَذ ىلع ةلمتشملا تايوبللا دئاصقلا ىف ةمئاخلا ةماخ

 | 4_0 باهولا عنلا ل دمحلاو باتكلا مايو ملسو هيلع هللا لص ف
 أ تاواصلا لضفا يباتك ىف تلمف م ريارفلا دءاصقلا هذه باتكلا اذه ما نا تيأردق
 يق وأعملا ةداعس ىوس ىريفل اهعمج دئاصقلاذهو ىمظن نم اهعمم رياصقلا كلت نا ربع

 | © ةداعسلاب ةداعسلا مال باتكلا رخآ اهلعج ىمظن نم الاف داعس تناب ةنزاوم
 ةيرمضملا اق © ةدايزلا 5 دياصتلا ىذه نوكت ىنسحلا ىه نيرادلا ةداعس تناك ذاو

 هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصلا تايفيك لجا نم ىهو ىريصوبالا نددلا رمش مامالل
 دق وانه ملظنا عم اه د بسانف امظتن ان وكل تامفنكلا كلا باب يف اهركذا ملو ملسو هيلع

 | ةملطلاب ىمسملا ىسلباللا ىتغلا دبع خمشلا ىدبس ا فراعلل اهحرش نم اله

 ىلاعت هللا ليزب مومحلا ىلع أرقت نا اهيصاخ نا همف ركدو ةيرشملا ةديصقلا ىلع ةبودبلا |
 / ءارارم هبرجو كلذ هربخا هلا نيدملاصلا ضعب نع لفنو اهنارق راركتس ءاسح نع أ

 | خمشلل دلاصقلا نم ةرفاو ةلمح انهّمو ٠ هناودد نم اهل ىعربلا مامالا دءاصق امو | ظ

 | نيلسرملا ديس ىلع ةالصلا لْصْفن نيلسوتملا ةليسو هباتك نم القت يبرغملا ىسورعلا |
 هتلش كلو ادعام لكو ١١١ ٠ ةنس ناعش ىف تدتك ةخسن نم سو هيلع هللا سأل

 | نييحلا ةرمز يف مهاباو ينرشحو نيعجا هللا مهحر ىرقللا ةسالعلل نيا حقن سأ
 لوقاف هي رسملا ةدمصقلاب اهحّتفأ انااهو ٠ ٠ َمْلَسَو هيلع هللا لص نيلسرملا دبسل | ظ

 ش اورك د ام ٍلشرلا مرت حو اسنالاو رضم نم رانا ىلع لص براي [

 ' اور دق نبدلا ىلا نم هو هتعشو ىداملا ىلع بر لصو]

 ]| اورصت دقو اًوّرا هلواورجاهو اودبجاو سا يف همم اوبهاحو [
 اورصتلاف هللا اومصتعاو هلل اوصتعاو نوشللاو ضرَفلا اوسوأ

 "رطملا اهرششن اير نوكلا رطعي اهقرشاو اهامئاو ةالص صرأ

 شتم ناوشرلا حرااهبط نم ةيكحاز كلما ربسب ةقون|
 ردسملاو ضرالا تبنو ءامسلا مج اهعبب لمرلاو ىرثلاو ىصحلا ّدَع

 ىشبلاو هلالسمالاو "نما مهواشب مث عم كلاممالاو ”ششحولاو يضطلاو |
 | رطتسنو ىلا ادغ فرح لكو رقرو نم راجشالا تاو ام دعو |
 ىطملاو واملا مسج رطق هولس ارك لابجلا ٠ لمقام نزو دعوأل
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 اذكبوبملا عج مم ”لمدلاو رودلاو 1
 ١ هب طاحا اموأ

 تفرش يذلا ضصاسلا ٠ رادقم "قح و ظ

 ىدنساب ناوكصالا ىف ناك ام دعو

 اهب نوفرطي نيع ةفرط لك ىفإ
 رلبج عم نيضرالاو تاومسلا ءلم ١

 امو طمحلا 2

 اه تنم يناللا كشلا دعوا

 ش ”مولاو ”يدالاو ف ةوصلاو ًرععلا ل
 ظ ردقلاو نومأملا ملنلا هب ىرج
 ١ اورصح ذموأ اوناك ذم قالخلا ىلع

 ظ اورخقاو .كالمالاو نولا هب

 #8 روصلا تس نا ىلا نوكي امو
 اورد وا نيضرالاو تاومسلا لها

 | اورصحامو ىسركلاو شرعلاو رشرقلاو
 ظ رص سل اساود ةالص ًامودمم دجوأو ادوحوم هللا مدعا ام |

 م روهدلا مم مم دعلا قرغتسن |
 اهل مظعاب ءابثاب ةبانالإ

 ددع نمرم دق ام فامضا "دعو

 6و ىادسس ىضرو بحت م |

 يف كقحم بورضم كلذ ”لكو]

 اهمماسو اهراقل رفغاو برابأ
 ةرفغمو ارحاانل ملظعأ برا | ظ

 انس ريجو انلهاو اسدالاووو

 ةلزان لكح ىف انتو اس فاطلاو (

 نمو مانآلا ريخ نجلا |

 أدبا امئاد يفر او

 ةسطاق عابالاو بحصلاو لالاو ' ظ

 راش الو قب < ال دملا طبخت
 ١ ريل 1و ىف دما امل الو

 ١ ردقلا هل نمأب ةهيفقامعشضا فمش عم

 8 ريتفم تلا ىلصن نا اضرما

 ١ اورتكناو اوّنلق نا كقلخ سافنا
 ١ اورضح ابنا امصمح نيملسملاو

 1 رصحم سبل رحب كدوج ناف

 | رتل وشل ىديسا انك
 : رسخ لاوهالا ه ايمس افطل

 | روسلا هحدم ىف كلزن ةالج
 | رثتنم رم دق ام قاصشا هيلع
 3 ٌرثلا ىتلذا انا ريخم متخاو

 6# نلاعت هللا همحر ىعربلا محرلا دبع ىدنس هللاب يفراعلا لاقو ف
 ىتحلا ىتلا ىلع لص براي
 هلاو ىلا ىلع لص برأي

 هلاو ىلا ىلع لص براي

 هلاو ىلا ىلع لص برأي
 7 ولا لع للص براي

 ىلا ل لص تأ
3 > 

 ابشلا ةمجاس كيالايث تدرغ ام

 الا ريت نم تالئاالا ترها ام
 و وأ حطابالا ىف قرب حالام

 50 هاوحم راك زلا م أم

 ايحرم فيلا موك لاَ اه
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 هَتْندَأ ىذلا ىلع لص برإ

 مركمذب نيذزاتأب هل
 مكعيفش وهف راتخلا ىلع اولص
 ةمامحت هتللظ نم ىلع اولص

 ههاجم نولخدب نه ىلع اولض
 اومحرثو اوملسو هملع.اولص
 اب كيلع لالملا ود ملسو ىلص

 آل كيلع لالحلا وذ ٍلسو ىلص

 ام كيلع لالملا وذ سو للص
 ام كلع لالخلا وذ ٍلسو ىلص

 امن كيلع لالجلا وذ ملسو ىلص
 نم كيلع لالملا وذ لسو ىلص

 ايرفأآلا والا ن نيس وق وق باق نم

 ابجواو "قحا اف هيلع اولص

 ايشا لفط "لك ثعب موبيف
 البلا تحصفأأو هل 'نح عذمجلاو

 اىاطملا نوغاسو .مالسلا راد

 طرصم ةماركلا ضوح هب اودرت
 ظ اينلا قب هتلط رون نم

 اضنم قراو ًافرش يرولا ىلعا

 ايذعاو بولقلا ىف اركذ كالحا
 اسحاو نيمدتمال كافوا

 ايطاو ما ركلا لسألا ىف هلاكذا

 ايقنت الست ويجرلا د اع

 ب راونالا علاطم هباتكيف فيرعلا نب نيدلا ءالع هل قراعلا لاقو زج
 ىداماا ىلا ىلع هلآلا ىلص

 احادلا دتوسا ام هللا هيلع ىلص
 انسلا جلبلا ام هللا هملع لص

 ايلا عمم هللا هسيلع ىلص
 ابصلا به ام هللا هيلع ىلص
 ىركلا فل ام هللا هيلع للص

 «ثر ىحا راستخلا ىلع للص

 رام مانألا ريخ ىلع ىلص
 وشاح لوسر لَع هل الا" لص

 بقاع لوسر لع هلالا لص

 مناخ لوسر ىلع هلالا لص

 نتا ام ينقل ىلع هلالا ىلص
 ههلا لالضلا يتحاف ىلع ىلص

 داسجالاب حاورالا تذالام
 دادح دار قفالا احن ابكق
 داوس دعب ضرالا هجو "يضاف
 ىداغ وا ارب و دالبا قسف

 ىداش ةكارألا نع ناف ِش ادشو

 دانز يلعب رن هاا م

 داشرالاو رونلاب. هصخل نم

 دامملا يق هءدل عابالا ربشح

 ىدالاوهو لسرلا 7 مهلا يق ِِق

 يداملا باتكلاب ةونلا مح

 هانئ ريشب

 هاوار ذيذل

 هلو هش

 داوعالا لع ريس تدرغ ام



 علاط يت ىلع هلال .ىلص
 هني وهف هللا هيلع ىلص
 هلوسر وهف هلأ هسلع ىلص

 هللخ ىهف هللا هيلع ىلص
 هيف وهف هللا هيلع ىلص
 هلو وهف هللا هيلع ىلص
 قلطصملا وهن هللا هيلع ىنص
 يلا وهف هللا هيلع ىلس
 ىتتلا يهف هللا هيلع ىلص
 هلضفي ءادب نم هيلع ىلص
 هلاليح هارأ نم هسلع للص

 ءداؤف "لحا نم هيلع ىلص
 ةممش هاذغ نم هلع ىلص
 ًافراوع ءاسك نم هيلع ىلص

 6# ىلاعت هللا همحر راكاسع نب نمنلا وبا لاق ف |

 مايالا تمادام اتاولص هلاو ىلا ىلع رلص برأي

 مات هنع رف مي كسملاك هءانج انم الس موتخا سمخأو

 ”مالعالا كلاسلل اهل ودمت اهكبس حضواو هتعيرش نسيرحاو
 مارب كيدل ام ىلعا ُهلئأو ءرانم لعأو هتمارك مدأو
 مامإ ندشرملا ىدلا وهف ىلعلا تري تاحردلا هل مفراو

 فقوم ىنل كيدي نيب هقأو
 هضوح در وأو هدعافش 'لئاو

 ”لوصح مارث الام هل منأو

 ىحضلاو لئاصألا ىف هملع هلو

 هلمن ىطوم ليقت ىلا هنو

 «د)

 ىداعلا داؤَف تََصف محال

 ىداتم ريخ داشرالاب ءادان

 داشرو ةمزع ”هبار ءاطعأ

 قادس لك هن هيلا ىدسا

 دارقحالا نم . هَ رو 24 ّص

 وأ ربالاو راهسإلا ىف ىف هالاو

 ىدابو داملا راض كَ نم

 داش نود ريخلا هملا حس

 داعآلا دحاوو نامزلا وارق

 دارعم رب اح هداعاو

 دارم يك لاذ نم هلاناو

 داوألا 0 رش مربع ”لط ىف

  ةادعإلا " فعاضتك' تفعاضَنُو

 ىدابا رين هنئم هصتخاو

 ماقم ه همك 0 : دمحلا

 مارمأ رعو ماب الا
 مالسسو ”ةحن هلا ىدب

 مار عولشا نيب هل دحو
 # ىلاعت ا هجر نايا نب هلا دبع بأ لاو ف

 ايمص راخفملازاح نم_لجاو ام ةيربلا سا قع اولص



 ج43 ِه
 0 اال تالا

 هدوجوبتف رش نم ىلع ءاواس
 الزتم شيرق ىلعا ىلع اولص
 هْحِبص ىلجت روث ىلع اولص
 هباره ايارا واه ىلع اولص

 هياف ىلا اذه ىلع اولص

 دم م ركلا ىازلا ىلع اولص
 تدتغاف مراكملا زاح ىذلا كاذ

 ٠ . ص . ل
 يىعولاىف همأس نم محش | ناكنم

 هناز ءامخ وذ املا قلط

 ةميكح لكل ضفلاب هل تمكح
 تتسقدق قدصدها يي

 دمج ىقدصب 2

 عرخم بص نينح نح عزذملاو

 يذلا لسرلا مئاخ بقانم تل

 ”يتارم ءامسلا ّقوف هءتمسو

 مفادم ربغ دسلا ءاول هلف

 هبح ةليسو الا ان نإ ام

 ةغافش اهم نوجارلا اهشااي

 اهطحو امزمز كم ءاحراإ
 اييخن الملا تميخ هراذن
 امهب لالضلل امالظ الخ

 امبوق فينل4 نيدلا نم ًاجهن
 امحر َنينمؤملاب لآزت مل نم
 اع ركح نيلسرملاب هلثم ام
 ايلغس ركلس ىف تمن دق

 ايجسن املا جم ىدنا ىدلو

 ايظمت ءدازو ىِدّنلا طلو

 ايكح باتكلا اه ءاح يحولا ىف
 امه هميسُمل احدلا ردي

 ىعيسو ىملل أاسو اهجو

 املك هناحا ذا ى

 اعرغ قارفلا تادولل ىحشا
 اهتم ىدملاو م رولاب

 يقم هيف زع قدص ماقع
 انلك ن وكي ذا ةعافعشلا هلو

 اهظع ميظملا «ئقول ها

 ايمشو ىّدش وكذت ةبحنو

 اججمالسلا عم ةالصلا جرا
 الست اوملسو هلع اوأص

 » هللا همح ر ىعربلا محرلا دنع ىدبس هللأب فراعلا لاقو 0

 مدن نيمالا ”ليربج ءالتو اميتع قاربلابكرنمَكيلَعا
 ايلكت هر ملكف الرو ًامودق ءامسلا قوفامس ىتح

 ايلست اوملسو هيلع اولص
 امرحم ريكو مهب ةالصلا ىونو امد ماركلا لسرلا ىلعنم ما 2 . 3



 ها .

 اسولعلا نا نيمالا غلب امدعب اورق شرعلاى ز ىلا ىرسو

 ايلست اوملسو هيلع اولص

 هير نم هوندو هواعب هءرق ةبا ,سوقلا باقكن هاو

 امولع يلا بمغلا نم ىوحو هلشو ةلعب هللا ىأرو

 املست: اوملسو هلع اولص

 المكي | تةليط مد موباو الاوا ةاوبللاب صصخم ا. نمو

 امنعفتلاو رخفلا راحو افرش العىتحالملا لان ىذلا نمو
 الت اوملسو .هيلع اولص

 رثدملا لّمَزملا قداملا رذنملا ريشنلا ةنمآ نإ لاذ
 امدقو ارخآ رخافملا ىواح رخآخملا مادقتمل قباسلا

 اهلست اوملسو هيلع اولص .
 هرطع نمىدهلا قرط'ت رطمتو رك نامزلا باطلا كاذ
 امسن يذلا كسملا نم ىدطإ -هربق رم بطال مسنلا اذاو

 املس اوملسو هسلع اولص

 اليو تام ركلاب هصتخاو  ىلملا تاومسلا ' بر هراتخا

 ايكح هيدا نم اركذو روس الّصفم نيمالا ىجولاب ءانو

 ايلست اوملسو هيلع اولص
 رطعتم دبشم :4 ةضور نه ربنع ةحفس دجت ابص تربع

 ايمع لاوثا بهو ىذلا ابف ريم ”ىتل يق“ نيب ام
 ايلست اوملسو هملع' اء: اولص

 هضم هنم صوصخملا هئماو هلسر من اخو ىرالا ؛ واس وع

 اموظنم ! ولْوَل دمحا حدم يف لمآ مل نا رعشلا 6 "”رسوال

 اهلت اوملسو هملع اولص
 «# و” م هو ميرو <

 دئسهمو فقلمو لجحمب  درمتم نم راتخلا رمد م
 امظع ماربإل ارخفو افرش دمحم لطف تزاح ةباصعو

 السن اوملسو هسملع اولص

 ىدملا لع لدن ًانعس ىضتلا مث ادملا ىلا تانفاصلا لوبخلا داق

 نرادلا ةداعس 84
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 ايقع لالضلا ةدلاو ندعإو ىرورلا هضاب ندروأ الساوعو

 ابلثتت اوملسو هلع اولص

 هحامر ”ممسو هيرصن دونحو هحافص ضِس م السالا ىعدم حو

 املس هنع داطو هيضغلاب ماد هحالمب لامر ىنسلالنلا جو

 املت اوملسو هيلع اولص
 ىمع نمل دامّلايف مّدملا وهو اصلخاو هلالا دع ىألا لاذ

 اهلظمت هرلو هلا ظرش ىصحلا كحسو "تقطا هفكبو
 املس اوملسو هسيلع اولص

 هلضغ ضاق ءانمب نم ءلملاو هلجالا توكل جسن راني
 ايهه لق ناك ع ذج " رضخاو هلسارب جالا .عرضلا رح و

 ايلت اوملسو هيلع اولص
 هدوجوناوف ىلع نح عذجلاو 2 هدوجسب ادمم صخ لحفلاو
 لست اوملسو هيلع اولص 0 اعرك هودصقاو ابرك اورور هدومل نوض رعتلا اهاإ

 يدمسع سبل رمعلاو هروزاو دعوم زمأ ىلفحا نأ ىل نم

 ايمن ءاقثلاب ىلظح ريصو دمج ريق رون دهاشا ىتمو

 اهلست اوملسو هملع اولص
 هحمدمب ىتايطخ ؟ نرغكحال هحوس ةرايز ىلا نحا نموف

 اهظع هندل نمازوف ةلاثآلا هحمرض ملي . يتدعسي هنعأو

 ايلسن اوملسو هيلع اولص
 الصف رعاوجلاك ِس مان الملاو لئاضقلا بسقكأ تل ام

 ايحر نيئؤملا لرب مل نمت ىلا 7 عرب قيام نم ةيدهأ

 اهلست اوملسو هيلع اواص ظ

 يتدحو سنؤمو امندلا ىف ىامحو ٠ يدع وه دمج وهيترخذأ وه

 ابصخ موصخلل ىنع نوكحيو برك فشكف هب ذولا ًادغو
 اميان اوملسو هيلع اولص

 انشأ ريادشلا ىدل هما "تيقلو يام يا و يلم ع



 اا ا

 « د50

 امو ميشهلالمالا ةضورلو املس ىرخنف لانل هنلمجو
 لست اوملسو هلع اولص

 مكهرط لض رازوالا لمحتم مكقيرغ نوذقنت له يدساب
 اميز نوكحا نملف مكعزلو مكقفر تابنانلا يف نكا منا

 آ ْ اهلست اوملسو هسلع اولص

 نكس وأ عرسو لصا نم كيني نم" لك محرلا ةدبعاي تنا لق
 ايمحو احاص كهاجم لمشاو نمزلا نحت نم دودملا انلظ ىف

 ايلست اوملسو هيلع اولص 0

 ىدينامم لاكلا لحاعو آدبا ىدساوحروحن فكل وصب ارداو

 امولظم املاظ ىرصن لونو ىدصاقمىدئاصق فورح زجأو
 املست اونلسو هلع اولص ١

 ارشثمو ارذلم ميهف ماقاو 2ىرولل ارون هللا ءارب نماب

 امومع دامملأ اضمجم ةادغو ىوئلاىفو ءارملا فءكدوج سرغالا
 اميلست اوملسو هيلع اولص

 ايثرلا تاناب تابذع تّفنامتو اصلا بهام كيلع مالسلا ىم
 اموجن ءامسلا ىف كرون ءاضاو ابرطتل مالا رو ثحواننو

 اميلست اوملسو هيلع اولص
 هرساب ىوجولا ووجوم َدادعت هاما بلاغ هللا ىلص كيلعو
 امقمو انعال مكم ناك نم هر اكوتته لد نذزإتم اب للاب

 اميلست اوملسو هملع اواص
 + ىلامت هللا ههمحر ىلدنالا نامحلا نب هللا دبع بيدالا عرابلا لاقو ِض

 امظع هندل نه الضف هاحو امركم ادم ىاز هلأ

 اميحر نينمؤملاب ةفأر اذ امرك نيلسرملا ف هضتخأو
 املات اوملسو هلع اولص

 ىلحل هنم راونالا تلجنو 2 لّسرملا ىمشافا ىتاعم تلج
 اممقم ءامسلا قفا ىف لتحاف 2 لّسملا راخفلا 'رادَق هب اهمو

 اميلست اوملسو هيلع اواص
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 - دجحلا باطو هسانم تك دما , حدالاو تماحلا زاح

 ام.ددقو ائداح اميمص ادجم ددؤَسلاو هؤايلع تلئأتو
 ْ امسلست اوملسو هلع اولص

 حاولا اهرون ةلاللا بطق انُمملا اهدي ةيادحلا”رسمش
 املا ةاملظلا هر وكب ىرورت جانرب ىدال هحاهسلا ثمع

 اميلست اوملسو هيلع اولص
 ءايلعلا ةصالخ حعرصلا فص . ءابلالا متاخ ةوبتلا جان

 اميهاربا ءاعد حمسملا ىرمشت” ءامركلا ةلالس حسدلا لج

 اميلست اوملسو هيلع اولص
 هركذى رج وىردن نال يق نم 2 هكرصع مداقت دق مدال خف
 اميهفن مد١ ال دوجسلا ىنعم -هرمشن مهف نيطلا هاوط رس

 اميلست اوملسو هيلع اولص

 ىراجنتامّرُكملا فدل نإ ام راتخلا قلطصملا لضف هن
 ايدقت هدجمدق قملاب ىرابلاصاصتخابىرابم "نار ام

 الست اوملسو هيلع اواص
 داحمالا نم دحا املا اه ىداملا ىللا اديس فاصوا

 امياسأ انين اوملس دق داشرا ىفو ينهى لسرلاف

 انيلست اوملسو هيلعاولم
 ءامض هلم نارمقلا ترافاو ءانسو أمس برهم هيأنأ

 موق طارصلا هللا هن ىدهف ءاول روهظلا مالعاب تلعو
 ْ اسست اوملسو هيلع اولض

 ندايسل 1 3 ةمملجح تارو هندالومون نزع زا وجعنلا تند

 امسن : مس لافت ةنداعس ركاذب دعس تن 2
 يما
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 ىرج امع قعلا قنا هل ىرجو رولا ريخردح اى تع
 اموسر يلجلا قحلا هنكل هنكل ىف  ائيدح مكلذ ناك امس

 امسلست اوملسو هلع اولص

 حور مث ”زاجألا هب ودغل مولي ىلا ناعر لا زام

 ايكح هلآلا حو هل يحوف حورلا اذ دمب هانا ىتح

 الست اوملسو هبلع اولص
 ليزعتا نم تاياو روم ليضفتا ةبزع هل تدهش
 ايظمت هلوق عسساو همهفاف ليلد لدا هقلاخ ةالصو

 ايلسلا اوملسو هيلع اولص
 راهقلا ”هبو نم س 9 رادقملا ىلّمملا كلوسرلا نا

 ابقس لالضلا ءاو"دأ نم تفشو 2 راصبالا ىمع تلج ا زجعلا
 ْ لَ ةوملسو هلع اولص

 "ياوقو هلآلا دسأت دب ىف ةلوي رسم دهاش م

 اعزعو امراص اماسح تضف 0 هتحخ ةوعو هللا ىلعا كاذف

 الت اوملسو هيلع اولص
 هقج لمت تنفق ودق سمشلاو هقدص رهظمل هلا قت ردا

 اهشه لبقناك دقام رضخاف هقدو لون ذا لس نزلو

 امملست اوملسو هيلع اولص
 الاسلس افئاس انصم اياز الاس دق هناثن نيب ءاملاو
 اميسج لاول ةجار ليسو الاس نم هادف رحنم ءادتك

 اميلسن اوملسو هسلع اواص

 يدابو نيرضاح نم تسمطا ؟ دادصعتلا ىلع تررا هناكر
 امسع شوبجلل امرك اقزر داز نم ةشس وا ةعصق نم

 اميل اوملسو هيلع |ولص
 لملعتو ةفقرخم هللا اكشو للذت دوحس هل ربعبلا دحتس

 امومسأ تيلمأ دق يناف قم لكان ال اهعارذلاق ةاشلاو

 امملست اوملسو هملع اولص



 0 مو

 اسم ةيحتلاب حصا رذعصلاو اء رسم ىشمت هنلا ءاح نصنلأو

 املك ادا اك بشلاو اعفش ابق ءامجولا ةلظلاو

 ايمملس اوملسو ةللع اولص

 هلاباب نم هيفخم ىذلا ىدب لاول نيئح هل نح عذجلاو
 ابسو ينل امجد ناخب هلاسجم ميم نحم الفا

 اميلسأ اوملسو هيلع اولص
 انييحنأو انمارغ ندي ىنش انيح يحو ولن انأب ام

 اعركلوسرلا أ |دهع سل مل انسولق د 3ةصالخالا ىفحصول

 ايلت 'وملسو هيلع اولص

 اناحشا امن عولضلا نا نابع ابضغت عومدلا نا

 ابمش انداشرا م اناهرب ىمآألا ىلع مق ىح

 اميلست اوملسو هيلع اولس

 ىدرلا ارش نما دقنم' سبل وأ 2 ىتدملا ليسوا اننداه سلَوأ

 اسي ةبربلا ىزا نكي مل وا 2 ىدترأو سعت نم مركاس سلو
 اميلست اوملسو هلع اواص

 دوقعم الملا دب ِ سب هواولو اروع هم هماقم مسمفنلا كاذ ظ

 اسيعز مانالل مدن اوك دوف باحلا "تفاوت اذاف
 اميلست اوملسو هيلع اولص

 دعوملا نآ ىالوم ب لوطو جس لملا بابا موقف

 امسنو ةرضن انم كيرو دمحم كيلا همسي“ لف باجيف

 اميلست اوملسو هيلع اولص

 هلال السوتم هن مركأ ههاجنو دم رعب مظعأ

 اممظعت هيج ملم تدنن هايم لضف لس رلا مارك تبر

 امملسن اوملسو هملع اولص

 ءرثامو هراثآ ىلاطنو ءرخافمو هررابخا يعماساب

 اميظع كازي اذوف مش نا ءه رفاوو ,باوتلايفاو لّماؤمو

 اميلست اوملسو هيلع اولس
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 مولا فورت لع ةيرم ىو لا بديل لعرلا نب خد ف ظ

 : رابلا سمش * هبايضي 3 ءاسالا ”لحا "فلأ

 اينع ملا أ نم الضف ءىسمأو "نسمح لماؤي هو

 ظ امملست اوملسو هيلع اولص

 ابيهتلا ءانس الج ىلعأ / ايكرك ةكم قا يف ادب 8
 امسمج هنم ريخلا نْعف ناكذا اصخأو هزم رهدلا راتئسا تح

 انبات اوملسو هيلع اولص
 اّنئاومدقلا نع كيرمشلا ولف ىلأ ال ىدملا تنس ا

 امرك ميركلل امالك التو انعع دق اهنلع داحنمت هيدَحأ
 اميلست اوملسو هيلع اولص

 ثونشم هّليط قفا لك ىف 2 ثيدح نضرإلا فىون ءان
 امون ع وا ًاموجن ولَس ثوعم ىتّدهلا راوناب عاد

 اهلست اوملسو هيلع اولص
 ىجادلا مالظلا لل نم نج ام حاولا هجارسب الج مج
 مغ مومغلا دمي اهراصاو جاحتاا هنامع بوأاقلا قسو

 اهيلس .اوملسو هيلع اولص
 مجارا لابجلاك رم امس و .حافصب ىَدْملا ند ىمح ءاح

 ايشه تانثلا ادغ هاد الول حضاو ىمش اه زهزا لكنم

 الست اوملسو هيلع اولص
 خسار ةلاسرلل ع ثايآ خخماش لهج نارين ثبخ ءاخ
 ايكح مكمل ركاب صخ دق سان سمو امكن تدثم نم

 ايان اوملسو هيلع اواص
 دمعوو قداص معوب ىلاو دعس لك باحاف امد لاد

 (مبجتاو كارشالا اوسجتو دحوتلا سانا رقا ىتح
 ايلست اوملسو هلع اولص

 ذو مهدهعو نيثكالل ذوحشم هماسح باب لاذ



 41 هم

 اهلس ءاقشلا كاذ نم لاديف ذولي ىنلاف دسسلا اما
 السبت اومذسو هلع اولص

 راب عم ترسألاو ىدتا نا راخالاىوذنعاسو و ءار

 ايعز مانالاب مدقت دق ك راتخلا فطصملا تافص تناك
 املست !وملسو هلع اولص

 رجو لاقملا يف ىنمم مِملِبَو زي زع لازنلاب معز ءاز

 امولُك مالكلا داع امراو زيزعت هلمف نم هلوقلف

 ايلست أوملسو هلع اولص
 اسجرتحفاصو[دروىئتجادقو اسفنت مسنلاك مالس نيس
 امسن نوكت تداك دباصقق اسملا فو حابصلايف هبلا ىرهأ

 ايلست اوملسو هيلع اولص
 شحدب ةيحلار كس نمناك نم 2 نشطع ةمركلا هللامغ نيش
 اميري هيلع هئبادن تدفف شحوب اهف رمملا عاضا كل

 يلست اوملسو هيلع أاولص
 صصخمو لضفمو ب"رقمو صلخمو هلالل *ؤص داص
 امورأو ىرولا فاه باطدق 2صقنمال هنلزو "كبس ”بهذ

 الست اوملسو هملع اولص

 اينست هلالذ رمتسا الا ضش/ سبل رحلاءام ضاغنا
 ملت "اوملسو هيلع اولص

 اطس هل دنع نمو عازاذلا بحر اطخلا عتم" فيسلا ليوط ءاط

 اهلا مالا ذا اباذع ىربت 2 اطمختم ىريرااذاوىدعلا ىرر

 ايلست اوملسو هلع اولص
 طظيظح داعاا ثدا هل "لح طظمضح- رمدانملل ريهظ ءاظ

 ايقمو انعاطظ امحو اي ظبرقتاو نيأسلا هل قح
 ايلست اوملاسو هلع اولص

 عومسم هلوقو ءايبنالا يف عاوفرم هّركذ ُريزع نيع
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 يمذ ناك كاذب "نيدال نم  عورشم هحردص حورشم
 الت اوملسو هيلع اولص

 ىتولا راث ىنل نمل يني ادغو 2ىنطنمو هنع غار نم ازغ ني
 امون اسسلا رانا موقناو  اهلادمي ىمع'نم' تماقأ قح

 ابلست اوملسو هملع اولص
 فاقجالاو رعرلاو "رو فا رغالا ةروس 04 وف “او

 امولثنم هقحىفول ىف 2 فاسوالاو ماسقالاب هكفحأ
 املس اوملسو هملع اولص

 قيلعي سيل ناسنالا هقطِي أ قيضت هنع مظنلا ىفاوق فاق

 ارق” تاشقلاولم مأ لو .قيلخالع ريمتلا يف قالا
 ل اوملسو هملع اولص

 كراثي سبل ءامجلاب درفم كرام نءرصنلا ركتفاك .
 اقم و ادعقمل ودنب لوهلاو كرادس هماقع ىدلا وهف

 املسن اوملسو هملع اولص

 لأست ْذ غ ىفةعافشلا هلو .لفحالا 'ءاوللا دقع' هل مال
 اموحرم ىب نابميحرلا قح لقت هؤاءدق اعد اذاو

 امياست اوملسو ةسلع أواس

 علسن'و ادب اذا هيلع أجوف م ملألا ةكلالم 0س

 امبركتاو ”يلظمتلا فياضيق  مدقتب اب ةليريج رعو
 ميلست اوملسو هيلع اولص

 ناميل تزرأ تازجعمو الب انءاح ى نون

 اموسجو شن ابولق قش نارقلاب ءاح نأ هشحمو
 السن اومئسو هسلع اولص

 ابا مقر نم كلم ىف "ندت ىلا حدتقا ىذلا ىداملا وه ءاه

 امومع ديدسلا رلفنلا اهرافاف ىهتمثو رومالل رجم ىضقو

 املاسن اوملسو هيلع اولص
 ىوكأ ردعب نم ربّ ىف ىو ا“ ىرحت ل بدلجتا نكر مو واو
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 0 هيلي ا ءو ظ و نا 6
 اموجس موجسلا عمدلا نم ىرجا ىوغئامامجم بحرلا ميرضلاىوخ

 اللا سمي ذا ىاسا ”سا رضخافأ الودح ىمد صاف دقْفلآ مال
 ١ ع : ا

 امو رلا ىمع اذ ىعرو ىمحلا ىعحو العلاو مراكملا الك نم ريخاب

 2 1 1 71 يأ ملل هل“

 افومؤ ايزاجم داملا بر .انخلاهبقيتو هسحم ءإ
 امسلستلا 0 نوملسم ؟ املصمو املسمو اف_رسشمو

 أ م هلقناام ىلع ىلاعت هللا همحر ىبرغمل نب دمحا ساملا وبا لاقو له ١
 ظ «# حدم ىف لوسلا ىبم باتكسارم نرعشملاو ساحل حلا نم بلطا حقت فذ أ ش1

 | 4 يبرغملا ةرذع نبا نمحرلا دبع نب نسحلل ملسو هيلع هللا ىبص لوسرلا © |
 | © تادايز عم طقف ام ور ىف مجعلا ور لع رم ىذا هدا

 اعدقتلاو لضفتا هل ىفقو اممظعتلا ىطضملا داز هللا

 امثل هارخف ممملا وهف اميسج هيدا افرش هلاناو

 امملست اوملسو هلع اولص
 ءاملاو ىلا نيبام هوباو ءابنالاب صخ نم ىلع اولص
 امبركو ةعرك هوئراوق ءابالا ىف رونلا رمسسا من

 املست اوملسو هلع اولص

 برغملا ىصقا راونالاب ءاضاف بري نم ادب ررب ىلع اولص
 ايوق داشرلا جبن ال ادف ببغلا يجايد ايندلا نع الجو

 اميلست اوملسو هلع اواص
 انتشو ةافلتلا بازحا داباو ىنا دق عئارسلاب نم ىلع اولص
 اسعرحتلاو ليلحتا ةمالل اقوو ةاحللا باسا ناباو

 امياست اوملسو هيلع اواص

 تفس سدقملا حورلا هعوارو ثادحم بونغلاب نم ىلع اولص

 انيح ميلا يرد ال مبا تعبت ذا اعنيفشو انبوب
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 امملست اوملو هع اولص
 جوملا يدا رحم ىلع اولص جيلا ىدهلا حص ىلع اولس

 امسمتلاو زوفلا اولا اممكسص يالا لاخلا شور لع اواس
 املست اوملسو هلع اولص

 فانا ىكذلا كسملاىلعاولص حماسلا ماثالا مت ىلع اولص

 اممسن هاذش اهقيلت ضرالاف اور لكب هحماور تدزأ

 اميلسن اوملسو هيلع اولص

 عيضب' ال هغرسش نم لع ا راص عسفناال ءادهع نم ىلع اولص
 اميفنت هلضف مه يلا خصال هءزح نم ىلعاولس

 اميلست اوملسو هيلع اواص

 حم ال هلضف نم ىلع اولص دنس ال ه'رخف نم ىلع !ولص

 امورلاو هلضف ”دوهلا ىنمأ ٌ دهلشت اكرط لسرلا بتكوين

 اميان اوملسو هيلع اولص
 اذن .ةلالضلاو ةياوغلا نمو ى ذل انع يمحت دق نم ىلع اولص

 اميحلاةيواقلاى ورُب هحدعو اذنلا عن هركذ نم نم ىلع اولص

 الت اوملسو هملع 9

 رهتشا ةكرابلاهلأعن ليقنم رمشبلا ريخ ىلع ض الخ ب اولص
 امسقأ ءالعأ ُْق لبلد مّكلو ربخكو نابأ هنع رنحاك <

 اميلست اوملسو هيلعاولص 0 >
 ذرب نأ انيمانلا روصق تءاض زعو هدلوم لج نم ىلع اولص
 اميظنما تملشت ىلاللاك وا زرخلاك فاوتلا ُبِبَشلا تناديو

 امملسن اوملسو هسلع اولص
 انج دف نان نيي ءئالاو اسسأ دق ءادجن نم ىلع اولص

 اح ثممج ذا اهعورفت ىستك أ تح ةحرمس هيلا تناو
 الست اوملسو هسلع اولص

 ىنم اذإ مامغلا هللظتتدغو  انمجت كّنالملاب نم ىلع اولص
 ا هوتكم هيبيح رس نوكمل اهب نا ال هللا ءايس تسوخ'
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 املست اوملسو هيلع اولص

 اصّلخن قش نيح هنم ”بلقلاو اصل ةبحلاب نم ىلع اولص
 اهلأت يتنب نإ ام دمعأو اصح" نيعللا سلب الح نم

 ايل اوملسو هيلع اولص

 ىغملا ردبلا هل اماركأ قشنأو ىفح دق ةداسلاب نم ىلع اولص

 اميلع تازجعللاب نو عمسأف ضيا حابصلاك لبلد كلوت

 ظ لست اوملسو هيلع اولص
 التحلاو ةلالضلا غلا ميسجم اأطس ه ه داوم موب نمت ىلع اولص

 ايده مهحرص ماده سارفلاو  اطقسأو نيمللا”شرعدل ىءوهو

 ايلست اوملسو هيلع اولص

 اظطظاحم ناك عاضرإلا يف هيخال افلاغ التف سبل نم ىلع اولص

 ايطفو امضرم انف لدعلل اظحالام ناك ىفيك كلذل بحاف

 الن اوملسو هيلعاولص

 علصلا نيثللا تفك هلضغو عارذ هتملك نم ىلع اولص
 اموهفو اننأ ام قرأ عاذجألا امو هل نح عذبطلو

 اهلست اوملسو هيلع اولص

 اوغلس نأ هٌحاّدم ىسع اذام غرفتال هحدم نمىلع اولص

 اميكحت امُكَحَع ءادجت ا رقأف لبو هيلع ىف انهل اذ

 اميلست اوملسو هيلع اولص
 افصلاو .كدانلا تملس هيلعو افقلاب رص ناك نم ىلع اولص

 اميش دق لزاب هيلا كشو 2قطصملا تنأتقدص لاق'رثذلاو

 | الش اوملسو هلع اولص

 قب دصلا ٍةغدآو ريرسفلا ةنيع قيرأاب ىفش . دق نم ىلع اولص

 امونحلا ريثلا هيف | جم ذأ قبح ر لثمعاملا مط داعأو

 امساسن اومدسو هيلع اولص

 كرش ال أش نم ىلع اولص ٠ ةلردب ال هواش نم ىلع اولص

 اميلست هل اونعو هنأقلب و رع ليلخلاو ىسعو ىم وم
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 لست اوملسو هيلع اولصا

 "لاقي هتزع نيك ىلع فرش  'لشرلا ىلس هفلخ نم ىلع اولص
 اشحن الو اخون "شخت ال لوو مل ديس وه لق ند

 املست اوملسو هيلع اولص
 اموثث ارت امو داعو اليل اننلا وح ىرتس دق نم ىلع اولض
 ايغرت ىَبأ نم مرو هلك امس دق رّيطملا مسجلاو حورفب

 السن اوملسو هيلع اولص
 انايِع هنم نيملاب لب بلقلاب انإ_حرلا ىار دق ' نم ىلع !ولص
 اممسحتلا رذاحأو ةدياوفتلا ر ذك اناك اسرق ندأ وأ باق نم

 امملست اوملسو هلع اولص
 هماومإ انث ىورُلا رثوكلاب هلا هاح دق نم ىلع اولص

 ايعز ماركحلا لسرلا مّدَعَب ذأ هاج 'رهلني قلخلا ردح موبىف
 ,ايلست اوملسو هيلعاولص

 اولابو ماقلاب صْصخلاذكصو  ١وارلا سوحلاب صحن لعاولص
 اميهاربإو ىوح لوتلا ياو 2ىوتحا دق ًلكلاو مداو احون

 امملست اوملسو هملع اولص
 الما عمتجا ام هللا هيلع ىلص الفلا علق. ام هلا هيلع ىَ

 اميشه ماوسلا 'رتعّر امو ادبا لكلا متم ام هللا هلع ىلع
 انيلست اوملسو هيلع اولص

 ايضلا مهل ام هللاهيلع لص انا لله ام هللا هِيلعْوَس
 اممححو ىلا ان ىمح دقلو املا ادلا نم امدلا قس دقلف

 امملس اوملسو هيلع اولص

 للملا هع قد ل لقكالا ىتا اندم هلا
 امبدع لاول ىنغأو ابحا لّطِبْلا هنمع دوج ف

 امسأست اوملسو هلعاولص
 «تقيلحو هسفلخ هلم هللا ةققحو هبتاذ هلم هلل . 7 و «#مد كَ ااا# 0س

 امسغلا اهسومعب تلج دقلف هنقشرطو هغرت همم هلل



 «دسف

 امملسن اوملسو هلع اولص

 انولاب لماغت انك ول لاو قطصلا ىنلا ىداملا ةماإ

 اموقحلا هقح ئادؤلا َّىس افمهلتو ةرسخ هيلع انلتما

 اميل اوملسو هلع اولص
 اريج و رط ذب انسبجوا ناكاسسم انسحن لوطب انالوا ناكام

 امر الا ءاسقل نع يصلأ ام اشوبحم نع ّريصلا عيطتمنفآ

 ,اميلست اوملسو هيلع اولص

 انعولُض مارغلا نم . ضل ع انعومدم اودلا ىلع ضيفنال

 اموسر ءارذ نم نءاملا ىتح انعوبارو انتها ىلخت ال 4ع

 ايات اوملسو هيلعاولس

 الس لا انم يدنا قالا 0

 امماست اوملسو هيلع اولص ١

 مقدْيو ةياذملا ارادت هلم م عقنيو رضي نإ امهلنم نم

 امحر نيئمؤلا هلم نم | مفشي راكلا ىوذل هلثم نم

 امملسن اوملسو هملع اولص -

 وس ف ىلنعاو نع ىماسمو ةومص أذ ىرأ م ىض عدا

 امقأف ثم هاجر ْمتحاف ةوقكن م اضف لوسرلا ىسف

 ظ امل اوملسو هلع اولص

 دمخ نب دمحأ لدبمل رفغا دتخلا عفرلا ىداملاب براي

 امورحب هب قلم راما ريس كاحر ذا لّسوَت دقلف
 املس اوملسو هيلع اولص

 انش هومشعمسأ ىتم اولرق الا اذه ىباس اي مكي دعا
 امومعلا ىرولا ريخ هحدمب 2 ىج ام رّضقملا هللاقل رقع

 اميلست اوملسو هاعاولص

 ب عيا نا دعب 115 روبشلا رعاشنا ىلدشالا ىلئارسالا لبس نب مهارب لاقو 2

 1 0 نيسرلا ف ىلاو ةممش دمحا بح ' نميهلا لج



 د

 |مسمصتس موده هآانه ادعو ةعسمت بولقلا لع هءاوه ادفن

 امتلست اومدسو هيلع اولص
 ءروهظ لبق 'ناهكلا هه تعحس هرون دهاش هسأ نيسج ىدبا

 اميلع ناك نيا نم هحبص نع ءهريفصب ايريس درغ ريطلطا
 انيلست اوملنمو هنسلع اولص

 4 د ىف ىو ةبارعلا حت 0 ةدش دع ةلاسرلا سأ

 1 امك داضرا لفك امأكف ةرثف نع ىديلاو وللا ىحع

 امرلست اوملسو هملع اولص ْ
 ىحطلاو ىف هلضق ناب "لاو احّضوت هْلْصف حضوا هلا

 امينست هفكب ضاف ءاملاو احترف هل ىوه "نح 'عانجلاو
 امملست اوملسو هملع اولص

 ةيكصعلم ةنئلالر هاوجن, ةككحر ءالع نع ةياورلا نا

 امحنس اهدنغ يرمش ناك ام ةكحلن ةيولع' هفاصوا

 امملست اوملسو هملع اولص

 «فارف قاخمأ ةجاو ضرالاو هقارث قاطلا عسلا يف تحدق
 امرك كولملا كلمت ىنعاصختشش هكاسف هارس" ىندا نم ناحبس

 ١ اميلست اوملسو هيلع اولس
 ابحرم دما ممسأف انوو ابمبطلا بولقلا احر كشاف
 اسسيلك تلعج دق كلبق تنك نا !برقالا ىئرع را هلئلعج يفا

 اميلسن اوملسو هسلع اولص

 قتفن مئادالاو ايف يملأ يق نامزلا ىرج ل
 امس دامتس] ام ىرس قبشيا كليق لبقلا ةءلسم ناك ام

 الست اوملسو هنلع اولض
 ىلملا تاوعسلا''ةرارسأ هند الزال قارب دمتق' اا قح

 امسمز بونلاب ءدهع ناك ام لف نع ال هشعكتو اليحاراب

 انيلست اوملسو هيلع اولص
 رانلا نطبو ًاروط ابملا كس. راوغالا يف راسو دوجتلا دمصت



 6 ةلشا ِض

 (يسقتاو موسقلا فرشا ام رايجلا ةعاط ىف امس

 اميلست اوملسو هملع اولص
 لمآرلا رت ملا تناقلا لّكقتلا لسوتملا عفاشلا

 املا ىوراو ه ميلا الف لحم جاد .ضرالا رهظو ىفاو
 املست اوملسو هملعاولص

 محلا يف هازعسملا ليربج ءاعدو مرحلا_نع جون زا هئمارك تضفد

 اهلفع هللا دبش هنا الخ ملقلاو نو تايا هل تزعو

 ْ اييلست اوملسو هيلعاولص
 هه ىضّتسا ناك نكلو تيغ هاما ىف دازلا ضيفل واط

 اموتكم نكي 3 هم هلارتثو هلق امض تباط

 اميلست اوملسو هلع اولص

 امرغم امارغ هضقأ ىتش محلا كاذ ىلا ىماخلا قوشإ

 اموللم دحوم لك رريمضب امركم ادسيعص ةقناعا ىمو

 اميلسن اوملسو هيلع اولص

 هي ش
 اممحج داعملا ىف انع ربل اميحر لوسرلا ثعب ىذلا لج

 ابرك مركلا ىرابلا ىلع ىحضا امو هلح جر هنو

 ,ميلست اوملسو هيلعاولص ٠

 ىوه نع قطن هللأ لوسراشاح ىوع امو هلالا يحو نع لضام

 امولع راهسلا بر نم لا' دق ىوراعم ”نيمالا ”ةَِدا قداصلا

 املس اوملسو هيلع اولص

 ىلا ةىطو نم ريخاي هن ىدا اريثثم نيمالا متورلا هل ىفاو

 ايظع ءامسلا ىف امرك اكيمت ىرَت ىلع نميهملا بجا

 هيا وماسو هيلع اولص
 هءاطحل لسا تاومسلا برو هب اعد نيح رئاتخلا هاحاف

 اعد نيمالا حورلا هل ىبمأ نان ا دقو "قاربلا بكر

 اميلست اوملسو هيلع اولص



 يو م١ 2

 ا و افلاب رش ىداطلا ىرأ
 اممحر لازب نل امملح ىلوم: اق رشا دق قلطصملا عرض ىراو

 الست اوملسو هملع اولص

 08 ا بط مكي ىلا تل دق راوزلل لوقاو
 « مكداز هلل ىنغلاب رقف دعب نم ]ورشتساف

 يلست اوملسو هيلع اولص
 ءالضنلا هامصا نع كاذكو ءامتركلا هلآ نع اضرا من
 امون ماعلا ىف محار ئاموق 2 ينألو دقَعو د مهاوي

 بلت اوملسو هيلع اولص
 م« ىلات هللا هجر ىعرتلا خمشلا | للاب .فراعلا ىدمس لاقو م

 ملظنم .لوشلا ناجي دوقعو لفي .ديماجلا_رطخأ دمج
 ملفك رجانملا ىدا بولقلا موب مظعالا ٌماَقملاو ةعافنلا هلو

 اوملسو هملع أولص هقححف

 ءلامحو هنسح ”نيساحلا ىوحو ه6 .لاسكلاب وكت 2ك
 ”دقتملا هارخف رخافملا ىوحو هلاوت (ضيرعلا ”مركلا لوانتو

 اوملسو هلع اولص هقحف
 ىرولا ىف دمحك لم الو اريش ارت الو هللا ارذاه لاو
 سما هارون ىجخايدلا الجو رج لق ام هللا ىلص هيلعف

 اوملسو هيلع اولص هقحش هي

 هدوصجتو هراوغأ يف ريخلا يف ءهدوجو ,سمش قاف الا ىلع 32
 ملال هءانج راحو امرك هدوج ةفار فيز ىعرت قلخلاو

 اوملسو هيلع اولص هقحبف
 انايسا نم ماسالا دماخمو ةناش فورح نم يناثلا راوس

 مرحلا ريجتصو داعملا مون هناول. لظر تحت شخ لمسرااو
 اوملسو هلع اولص هقحف

 هافو ءافو هندجم مجنو هناع راهب جسربم نوكلاو
 متفتنال ةورغو لوطي فرش انش نيس و هتريس سلف

 نيرادلا ةداعس 45



 ياك و

 ,اوملسو هيلع اولص ةقحيت

 هزدق بتارم نع رصف مجتلاو هردب ةسلطب رفتحعا ردلا

 "نهج ةاصنل ضار عت مو: ف ءرركص# نذرزيتملا ”دعسأ ام
 لوملسو هسلع "اواص هقحبف

 اريحتم اها ةصخدش ىف ارح يق دولا اراطخا هتنهد

 مهفتست تدع نا دما ناش ْنَم ىرحجام لفون نال ةجدخد كش

 ٠ اوملسو هملع اولص «فحمل

 رمأو 3 مس ارقآ ةلاسرب 2 ردكمتملا يف عبسلا هانا تلأق

 مركا كنرو | را هلع ىنك 8 "ىراش "تسل باحأف

 اوملسو هسيلع اولص
 بدا ماقملاو ةكب انشأ نع ا :لاذ ”لفوت نالاق
 مدلا كفسنبو ىلا ركتسو  باذكمو قالصم نيب موقس

 اومليمو هيلع اولص هقتحف - ظ
 كو ةمدقلا بتكلا يف تقولاو  هتمل اذهو هتنمالع ىذه

 مادخل عمطي نم عم هلمدخو هطأل ةنككردأ ىتأ ولدا

 اومالو هيلض أولص ءةحبف
 ءرومأ مقتشت ءىت ىابو ,روهظ نوكي ىتف٠هل كلان
 مطحتم انقلاو فعارت ضيلاو ٠ريهظ ماركا ةكحئاللا لاق

 ] اوملسو هسلع اولص هقحف

 لسرملا _ىنلل ةوبلا سمش لج نيعبرالا مامن ىلعو
 ٠ منو دالسلا ىف دمت هانسف ىلا وس ةرشلاو قالتسلا م راكم

 ظ اوملسو هيلع اواسا تح
 الو ردم الو رجح نم قس الّسرم. تمس موب ةمالعلا نمو
 ملسبو ًاحصفم ىلمتي الآ الفلا شخو الو رجشالو محن

 اوملسو هلعا أولص هقحش

 ةيحت لكي هاني ىحضو ٍةيشع لك لا ىلع هيلض
 ماركت هلجنو و ةيدع رح قل ص ىدهت



 معلا

 اوملسو هسلع اولص هقححف

 نسح الا ليدسلا ىلا داملا اعدو ناب قخ رون لالطلا سمط

 مننا مااقملاو ىعرص موقلاو نتف ةافلطلا مدص اهرلو
  اوملسو 5-2 . اولص هتحف

 هن وجم هدوحاأو رم دوجو ةشط داو هلاوبل تقس

 مرحمو هيدا مارا ةرشيرقو ةنوصم ”لوصالاو يسانلا ايف

 اوملسو هيلع اولص هقحف ٌْ
 هد.الجو ملادج رصف ةالوو ٠ داهج لح راصنالا لئاقو

 معا ضار وهواوحارواودغو هر رم َّقفاو هللاف ىو لا اوُدرَو

 ظ اوملسو هملع اولص هقحبف

 مغ ةملظ بلقلا رونس الجو .ةببط ديشم راز دعل ىبولع

 ْملَيَو ىمشالا برت نم هسا مالسلا ةىدتسيو وندب
 اوملسو هلع اولصأ هقحف ْ

 هباوت مظع هارئاز لاسشو هلارب حم رزولا طخ ارق

 محرالا فّورلاو دماحلا رق هب ىون نيلسرملا رس وال 1
 اوملسو هلع اولص هعحوف

 تلسرأ دبحا رصنم عايرلا اذكو تالظو باحسلا ه وعدي تلطع

 معسل وهو وعلا قطنك وكت تلقأ ”ةلزفلا تملس“ هيلعو
 اوملسو هيلع اولص هقحف 2 ا

 هليعع اس دم نع ص ولحم رع يفك ضاف ىدتاو
 لكش ىمحلا مع مننحم هقوش مهنا عذملاو

 ا هقخحف

 ارجاشماو ادصار ”كلاسملا الم ارجاهُم لبحرلا مزعذا ”شيرقو
 هاون راصبلاو ىظمت موقلاو ارجاح ور مو هلجاطل ىفش

 اوملسو هلع اولص هقحف
 ٍدَص رملاب هل اوفق رفقو دقو ىرسو دسملا سور ىلع بارتلا 2

 ع دحا شنب وتلا فنأ ديلا لوافم نيعلا ىمعال اولوق



 يس اددع#

 اوملسو هيلع اولص هقحبف
 اهلل رخاز ”شيرق هارو تفذق 2 اهجاوتم قثلا راغلا ىلا ال

 ماوحلا ماملا تخش اهضسو  اهجسنب ةتوكّملا هيلع تنبو
 اوملسو هيلع اولص هقحف :

 تمنسآو تاهملا ىف ةبادحلا 'رحش 2 تعرفاف ةزامزلا ةُيساحم تألم

 منن هاكصرب يف لكلاف تعونلو الار تنولتو
 اوملسو هملع اولص هقحف

 ءياابر بغلا ىف ةراضشاو »9 بجومل هب قاريلا راس

 مرقم ةباطو اب ”مسملا باط ةيئادحو ترمس بسحلا ىرسو

 اوملسو هملع اولص هقححف
 ىبنأ ريسلا يف لبرج هبحو ىبشم ةردس اج دق ام دعب نم

 مد راشبلاو مطس رونلاف اهلا بحح هلمن ءىطوع تارخف
 1 اوملسو هلع اولص هقحق

 ىنجت ةماركلاب ةكم سورعو ىلشلا تاومسلاو جي 'ضرالاو
 نيمركآلا فيضو ايرط التمادق لينا فيضلاب شرعلاو

 اوملسو هيلع اولص هقحف
 هباغ دعبا شرعلا ىذ ىلا قرن هيانع قبس هّسانع تقس:

 سَتلا ياتك اهدناو تمظع يآ ركصا تاب آلا نم ىأرو

 اوملسو هيلع اولص هقحي

 ىتحلا بانحلا مرع موده أبحرم فن برقلا ر لاح ناسلف

 ”.رخعو كا وس ىلع نم فالح ابجوأو قحا ام ُْكفحم ىنلس

 اوملسو هيلعاولص هقحبف
 - ىوغ نَا ةيادحلاب دش رأو 'دفأو ىوه نعٌقِطْمَم سيل نماي طغت لس

 | طلت رثوكلا وهو "ضوملاو اوللاو ةايسولاو ”ةليضفلا كلف
 اوملسو هيلع اولص هقحف

 قيادهو قىمصع فاس ”فالسو افك فاكس نالا بارش برشأف

 مكحت تناف ىضرت اع مكحاو ىتباقوو ىبانع نيب رظنأو



 # ته
 اوملسو هلع اونص هّمحف 0

 كر ارد ثيح كركذ تمن تمقرو رقحا :) اضو يل ؛لردق تفرش

 ملين لْزَملا حولا كرميو  رعتتنا .ريالولا ةيولا كيل
 ظ ى.اوملسو هلع اولص هقحف

 ااا نلّسرملا رك كيلعو اهللاتل تزرحأ ”ةعانشلا كلو

 مرصبأال قليسو لبجحو ىماح الانا تنقو ارؤتفم تدجسف
 اوملسو هلع اولص هقحف

 ةملم لك دن لمؤملا تنا َةَنأ مركحال ثوعم تخلي
 مجسم هضف كشف مامفق همحر ب مجرأا فنع ىلع فلمعات

 اوملسو ' هلع اواص هقحف

 ةبارقو ةباسنو ةرابصو ةبامحص هيلي نعو هب ضبناف
 محار و ثانتسإ كهجو هاخبف هباحا كلوبقلا هتوعدل لمجاو

 اوملسو راع اولص هقحش

 ىدملا معا نررادلا ىف هتغأو ادحا ثم "بج ٍبنعاولا نو

 مَرلَمو يمسلل نصح ةتنالف ادمن هن ذولي نمو هينب عجاو
 اوملسو هيلع اولص هقحق

 امحرتو ىضنرأو ٌيَزو ىدهو املسو لالحلا وذ ىلص كملعو
 "ا بي علا ٍبذع ىلع ىرسو ىعجلا 2 ماما قرو تدكرغام

 اوملسو هيلع اولص هقحف | ْ

 ايلا ةنامالاو ةنايدلا لها اقالا 0 ركل كتبا ىلعو

 مكتبال قافآلا“ ىلع رون اب كلعو بلع ماللا.انكو
 اوملسو هلع اولص هقحف

 #ب ىلاعت هللا حر ييرغملا ىسورعلا خيشلا لاتو

 اومصعتساو دمحمب اوكحمبو اومعتل معلا تانج ضار
 انش عيفنلا نم نيحترماب اوضتساو لاَ اركحرتو

 ىطصملا بيلا اذه ىلع اولص

 اهنراخق لاطو هدماحت تكزو اهراجم باطو هتمورأ تفرش
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 العنا دق كالطلا حابصمو تعطس امه رإوتا هب ةّساده تمسو

 قطصملا بيحلا اذه ىعارلص ٠

 ٠ادأرم / عسج ىطدملا لماكلا مدالو اق قوصوملا داسلا

 ىكأو قلم نمل ةاجتل هو دبع نيب شرعلا هلآ ىتخر
 قطصملا بيحلا اذه ىلع اولص

 انبولطم انضامغو 1اذالمو اناوبمم انعفشو ىرولا ريخ
 انع اّنع هب انالومو امرك انيورك 'ليزم انش موو

 قلعمملا يبيملا اذه ىلع اولص '

 اب درثم المحتم هءدسمختو املّصم هسلع ىحضا نم زوفاب

 اف وختم ىرب الو نامالا ىلمي ايلحتم ىررلا نيب هرخشو

 قاطصللا بما اذه ىلع اولص ]

 ةريج باقملا نم باسحلا ىدلو ةريخد يمن هلع ةالصلا مد

 انتم هل الا نم ”لانن اهو ةرعشو ةلملد طارصلا ىلعو

 ىلعصملا بيبخلا اذه ىلع اولص

 دمع لطتك لشف هل اذ نم ردم اك لامكلا زاح ىذلا اذ نم

 ىف 0و داحا و راجا مكلف . ددؤس هبا ىف رساسجلا زاح

 قسى

 ةمصع وه ”.مآم وق اجلم وه ةسحر وه دجشماوه ليس وه

 انش ىلع داعملا يق ان هالول ةممل وه ردم وه ل1قْم وه

 , قلصلا بيمللا اذه ىلع ا واص

 تلححو اه هنعانج ثمسو تلت نيلسرملا ىف كراونا

 افاست دوحوأا لك اهنامكب ىلا هلئاش ىللحاام هلل

  قطمملا بيجلا اذه ىلع اونص

 لّسفمو مدقم' ملآلا دنع للا باتكلا لز' هاب

 انه نل داعملا ىف مدشبف جر“ لضم متافت اذا ذالملا وهو

 ىلدصملا بيلا اذه ىلع اولص

 1 راو قارلا كرت ىذلا اذه | يخل * عاملا بيجلا اذه



 «دسإ
 اصلا 7 نم وح عملا اذه اتالو هولا ىف ٌريطملا اذه |

 قطصملا يبمحلا اذه لع اولص

 ههاشا نع نيرادلا يف ٌناتماو ههاجحو هردشو هب عمرك
 نأراو يا اق نرذنسلل هملآل دمت ىف ةلسولا وهو

 قطصملا بحلا اًده ىلع اولص

 رووم هردفو عيضرلا وهو  رويشم هلضنو ميفشلا وهف

 افولاو مراكملا هتميشو افح روفوم همهس ,لئتاضفلا نمو
 قطصملا سبمملا اذه ىلع اولص ١

 الل ذم افطعتسم امجراسم لاكوت ىلاب : ديع بدي

 افطلتو ةمحر الاس كلاباو لكون لايضر ىلمف هل ريغ
 ىطصملا يبنحلا اذبج ىلع اولص

 عساو تملقل انما, رفغا  عماس كنا رويكملا رباحاي
 افرسا دع نكلو مهلا رفغاو عفان كياذ محتل "ني دلا ولا

 ىؤطصملا بيحلا اذه ىلعاولص
 ءاحلاو العلا ىذ ةبربلا ريخ هللا لوسر ىلع ةالصلا ٍلصو

 فشلا ثيداحا "تسلتاهو البا هاوقالا ىف هللا ركصذ مادام
 قطصملا بيلا اذه ىلع اولص

 ب اضبا ىسورعلا خيشلا لاقو ظ
 تباداعسلل قيرط هيف حدملف تارسملا وجراىرولا ريخ دع
 .تايرلا قالخم نيشؤماب ازاحلا مرتان معفشلا وهو

 تالامكلا ١ رحم طصملا ىلع اواص

 السرلا فرش ذا ىرولا لك داسو الع لك ناز دق ”ىتجم ىلع اولص
 تاّيلج تاباب ماثالا لك ىلا لوسرلا ىداملا ىنطسملا دم

 تالامكلا رحب نطصملا ىلع اولص
 تادشرر مدار نم ةمأ ملسدي تدمس نم هللا دنع نيدتلا ريخ

 تالالدلا  نيعار ءاعادا ام تادهش نمر راتخلا ربقاعلا رمش محلا



 تالامكلا رحب ىنطصملا ىلع

 ددع اهل اه ايازع هصخو ا كاز لكزع هاكرز

 تادج ابا ريخ اهب مظعأ دحا اهلا"ام ىتلا تاازحمملاو

 ' تالامكلا رحب ىنطصلا ىلع اولص

 ءددؤس نسح يف ههباشب نم وأ هدتخت _ببط ىف هبسانم اذ نم
 تاومسلا قفا نم ببشلا تضقناو مام ثم كرك ذا قش دق

  تالامكلا رحم نطصللا ىلع
 ةلس قلخلا هنآ اهمس نع تس هانا نر هبا ن

 تاحيبصق تادابش اهتاطخ ةلسحم شوحولا هتظاخو
 تالامكلا رحب قنطصلا ىلع

 'لتلم" "لظ دوج رحم دمج الش دف هسفا لشق نك تع

 تالالحلا قاس همق تعزو 6 دامك 0 تعمم

 تالامكلا رحم ىنطصملا ىلع

 ههاذم ىف اهرغ ”راحآ كو رم ف لوسر ”لكنؤف دف

 ناسيفنلا ًرفلا رارادلاب نض ام هيه وم نم ةزج ربا نك را
 .تالامكلا رحم قاعصملا يلع

 فنك يجي رملل ًاجلم ههاحو فارش هح 0

 كك تا نيمركألا د ددؤس ”فصي يذلا فص وت زمحجا هفاصوا

 تالامكلا رحم قلطصملا ىلع اولص

 هدهمسأ هادان نمو ُتغملا وه هدحنأ راح نم ىذلا مسركلا وه

 تامهم لا وحأب مايالا رع ه دصقم تفل ىدلا بسملا وه

 تالامكلا رحب ىنطصملا لع اولص

 هتلسو ىبا يدلا محارلا وه هساحا وجحرا ىذلا قورلا وه

 تاهظع رم ل داعملا مون هَ دم ”تددعأ ىذلا رك

 تالامكلا رحم نلطعصملا ىلع اولص
 هللاسم ارورسم هاطعاو الآ هلئان رام ىذدلا داوملا وه
 تايطملا ليوتل قحرملا وهو هللا ”حادملا_مرحم نا ءاشاح



 ناطلطلا
00 ْ 

 مز وحل ىناملا مك اذه ةتام لها يئاهلاب انأ ىرشن
 هتعافش ىن اونوكت نا متثش نا هتنُسش ىداملا قطصلا دم

 همم ىف اوديزو هملع اولص

 هبصتمل اريقونو احدم ءدزو هب "ذولي نماب ىنطصملا ىلع ملس
 هتمرحم لأست نإ ةباحالا رك ه.رومالا لكىف للا ىلا عرضأو

 هتمحت ىف اوديزو هملع اولص
 اننادمع رشحلا مويل وهقهبلع ةنلع مكشك اولص دمج اذه
 هتطع نه الاون نيجمرم اب انذقتا ميلا وىدرلا ىواهمت نمو

 هتبحم ىف اًوديزو هملعاولص

 هلمك مث هاحو هلحا هلّضن شرعلا هلإ ببحطا اذه

 هتحاسل الا اربآ َىحتباال, هل قُحو ارخف ىرولا ءرك داسو
 - هتبعقاوديزو هلع اولص

 .رخافم تلج قطصملا دمع هركصاذ زاف دق مس دمت
 هتبانع نم زافم لها نحف. 7هرطاف نيراددلا الشب هصخو

 هتبحم 'ىف اوديزو هيلع اولص

 هنوعد قاف الا مح دم همر نا رادلا تمع دمحم

 «داسيس ىف ى نم هب "ز زعأ ”تلط نوّكلا ميج ترانا دقو

 هنت ىف اوديزو هيلع اولص ديب
 نذآلاو قطنلا يف بط هحدمو ندا ت : توقلاك هءركذ دم

 هتلج ىف اعط ”ربلاو دولا نّسَح نم هانمسا ام هللا كرام

 هتيم ىف اوديزو هيلع اول
 هما رت امهاط دلؤم هتتل ىداحلا قطصملا دمج
 هقأرب ميقاوو لوه لك نم -هتعّرش لها ىناحو يفاكم فاك

 همم يث اوديزو هيلع اولص
 دقصمو دأب هروب دمح | دثم محلا لمس ى دامت
 تير لسضفت ىقدهِياد اقح ٌُرحا الو هلاك * رشإ هلام ام

 نرادلا ةداعس ملام
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 هتبح ىف اودزو هلع اولص

 ردع“ هنارش م رولاادب دقو صحم هق لصف لك دم

 هتيضق ىف دارف ردقلا مّظعم رق انسلا حاضو ىباقلا ريم
 هتحم ىف اوديزو هلع اواص

 املظن دق هيض دم لك دمحم املع دق هف لضف لك دم

 روس ”نسح ءاوح رلاحلا رك 1ك لابكل ٌراسقا هيف اتممجت
 هتبحت يت اوديزو هيلع اولص ظ

 ةحلال نصح ءركصذ دم  ةحدافل جرب نم. ريخ حم

 هضاس هيفاوأ ريش لكو ةحمافل باب ةحدم دحح
 هسحم ياوديزو هيلع اولض ]

 رمقلاكر جارعملا ف رف ريف “تبق  رعتلا ديساب انيلالا ”طعااي
 هتريضح لهاا كرد هللا ريخلاو سلا ”زيعو ارم تنا

 هتبحم يق اوديزو هيلع اولص
 املظُلا مظعااب اينالا ةوفصاب“ اَمركلا ديساب ايخسالا مك
 هتحر ينوحم كل ىبع امزح ىل راص دق ىلسمْلا كحدم

 هتحع ىف اوديزو هيلع اولص 0 ٌْ

 هتناحا  ”لجع ىؤطصملا هم رج هتعارض ىدبأ دق كدبع براي
 هيممن لوط ىصمحم' نمل اراب, 2نجاح هحكماو هلصنت "لقأو

 ) تحن ىف اودبرو هملع اولص

 انهو ةمحر هلأ نيزلاولاو انلحل قوش داق نمل رفغاو
 هتلمو ىتسملاب كنم الل 'ممحاف سس راتخلاب كانأس انطل

 ' هتحت يق اوديزو هلع اواص

 اصو اخرثه ام بحصلاو لالاو امسح" ىرولا زا ىلع لص براي
 ةتلاه رطسو ىف رق ىرس امو قر رهز ىنسولا لباولانوسامو

 هتبحع يف اوديزو هيلع اونص
 « ضبا ىسورعلا لاقو

 ديصا دخولا تاوث نيجنرلأ دش رلا ىلا يواحلا قطسملا ةمااي ٠



 دوار

 هتعءافش ىف اوتو هلالا نم ىتملا ”يلقعا اولانت نا مثش ن
 هتلم لعااي قطصملا ىلع اولص

 اثضف واتحلاب شرعلا اذ .نال ان اا ىلإ لعام

 ةهتمعن هبلم امرحص انفحو اغا كَ ريادسهلاو

 نام لهب قلعصلا ىلع ٠
 مجنلاو بارعلل دبس ىلع اواص م وذ اج بع اون

 هتموح لوف مكحشك اورشحتو ملا لزجا | اوتزخ ةمايقلا مون ١
 ظ هلم لها اب قام ال لع اولص

 «سلعو ارط' اييئالا لضنو كح نوكأ عيج ف هاحب

 هناووه يف ىث نم هب. ز زعأ را 0000١ ةيكابو
 هتلم لها اي قطسملا ىلع

 لع قهاش ىف هب ةاحتلا ان رح م دقلا ف 5 ىدس م

 هتنصع نصحاتلح عسينم وول مسقنم ريغ باول هب انزف
 هلم لها اي ىئطصملا ىلع اولص

 رع داصلا بر نم ةماركللو 0 روجالاب هملع لصي نش

  ةئامح يف ىفاو/ راعملا ىفو 8 طارصلا ءاح اذا قرب لئمو

 . هلام لها اي قطصلا ىلعاولص
 ردص فو درو ىف تئارمل ياس رشبلا ىلع ىلاعلا ىئامصملا انيبث

 «ستمرتح ريغ ياا يىثجلم ام رسلا 1 هب ةاجنلا وجرا
 هام لها اي قلعصملا ىلع

 هسا هوجرت ىذلا اذه لوط هتعان 1 مون لسرلا ليربج

 هوعدب ىمحن ىذلا نيكملا اذه هت ىت ىذلا بيلا اذه
 هنام لها اي ىنلعصملا ىلع اولص

 هلا حا ٍبرقلا لزم و هلضف _شرعلا "برو لوقا اذام

 رع يف دحا هلئمام هل قُح سلا كلوسر لامك زاح
 هتلم لهأ اب ؤطسملا ىلع اولص

 رشم دما يف هددؤسل امو ٌكابسنم همف لضن لك ادساإ#
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 هتلمجم اًمح العلا لك تزحو كلم اهّلحام ةرْثم تالح

 هتلم لهاأب قلعسملا ىلع اولص

 ىرشاو ىسمشاب قلخا لضقاال رسمنا دسأب اييلالا معا!

 تيؤرب اماركا باعتاك 525 روع دي كاضق ء؛االوم كاح

 هن تللح دق ناكر ا تأ ف ناس يع كرس
 هتحنت ىرالا :ادمغت دقو هما ي من سساعرس وراد ملا

 هلم لهاا قطسملا ىلع

 ممدلاب قلخا ىتوا هيرثا ريح  مشلا ما ا ان زوفإ

 هتعافش نم_صاصتخا لها نحو راسا نم هن. "وح آلا نك

 هلم لها اي قطصللا ىلع

 انجرخا لهجلاو ىرترلا راحم نمو اند ناف ل ,ةرفح“ افش ىلع

 هتعامج نم نا ل دجلاف انضفو الف ىدملاب انمعو

 هتلم ىها اب قطصملا ىلع اولص
 هغرلاو ناسحالا و دوملا ن دعما دمصلا دحاولا لوسراب ىدسأب

 هتأر' افامسا كملا ىل لس ىدّمِتمم تنا ىءاصتعاو يزفماب

 هّتلم لهااب ئطصملا ىلع + اولص

 برا نم حادمآلا ىوس هلامو سل داعلا د كهاح عس وأ

 هنمال اخد هاج ادع نماي م ىرولا ىخسا تنإو

 ظ هتلم لها اي قنطصملا ىلع

 اعمس نمو ىراقلل كلضَم رفغ | 0 رشا باحا نمأ

 هتمعت لوط ىضصحم ىبل ًاثرااي أعم 0 ةرفنع نمو

 هتلم لهااي قطصملا لع ْ

 ةنفطاع ”كفنتال يحصلاو ىكآلاو ا راى ةالص ”لصو

 هتلاه طسو ردد قفالا ىث حالام ةقعاضم ًائاعشأ كالو "لئيمو

 هتلم لهأ اب ولدصملا ىلع اولص



 #« 11عذ ظ

 أ اشيا ىمورعلا لاقو >

 يبرعلا ىلا نحب بلقلا حرفبو يبرأ ىرا له ىنوش لاط هبلمل
 0 اا كد لك دارملا وهف

 امس نم لك|ي قطصملا ىلع
 ”نحب جتا ىذلا ةسجولا اذه هما هوحر 7 ىذا يملا أره

 لس دق نيل وصدق يذل اره هندوم 71 ىدلا ناكملا أره

 نم "لك اب ىنطصملا ىلع

 ٍّ قو يدع قو ا يو ملا وتلف يدلا اده

 اهلثراولاو محلا و ىدتلاو ىدنلا ىو ممألا احلم 0 ىرخأو اساذ هنلا

 اممس نم كأي ,نطصللا ىلع
 انيدنو ىرولا يفت دامت تازجعمو تدب روس تاكر ف

 اعصخ دق قلخلا رخل عاط كد ا ثعس ىسوم ةأروت

 اعمس نم لكأي ىنطصملا ىلع
 هق راط زاجإلاب دناعمللو ةق راح ف هساعم تكا

 اهدن دق لضفلايف ىذلا بيحلاالا قطان راحشالا ”ةملكم اذ نم

 اعمس نم لك أي ىفطصملا ىلع اولص
 هدع مقش نم تفش ليلع كو هتلط راونا ترهب ىذلا وهو
 امنه هدخ ىف مجاس ةميدو هناردق قعض نم اكش ربعلا ءاح

 ر امس نم لكأب ىنطصملا ىلع اولص
 هينارم تلج ديس دم  هيساس ل هلاع دمج

 امضاراو دحملا يف هارادقم رزعو ههاوم 'تنغا ىذلا سملا
 اممس نم "لكي نطصملا ىلع اولص

 تعضأو دق رشا ىلاعم هيفو اًقح تعضخ دق ركل هدب مي

 اعدصنا ام "فرطلا ناك تح مهسلاب سلق ةاقم _ هنم درو

 اعمس نم كاب قطا ىلع
 ارهبشاو معدق ءالوج ىذلا اذه ااَرهظ دق 0 نمو ىذلا اذه



 .ام مو جانحم ةقاف دس 5 ارقفلاو اجلا ناكاسملا وبا
 اعمس نم "لك اب ىنلعصملا ىلع ١

 ةيناج .قلخلاو ىرولا رشح + مويو ْ يدا 1 تاماركلا 4

 املخ اهدرُت نم هنمأل وسكي ”ةحام رازوالل ةعافشلا هم

 اعمس نم لك أي ئطصملا ىلع اولص

 اوم ام ل معنا افقح نودولي ه اوقتنطدق ”رساتاو همر ىلا تأ

 اعبث نم لك يف اضرلاب ادعو , اوقرش دقبنألا لهاهالوم لوفي

 لفش سو لاح نم يبل هي لسرلا اديس ءاضمأ ىكتيو سَ

 فشلا ديس عل عقناو ”طعت لس ىلزا فحاو ىلوم هيدا ال

 اعمس نم "لك ١ ىطصملا ىلع اولص

 ٍرضه نم ملا ميمص نم ”قتنماي رشبلاو م المالاو قلخلا دامسأب

 اعشخلا دق شرعلا هلآل نم ريخاي ا , نم قلحلا مركأا
 اعمس نم لكأب قطصملا ىلع ا

 مكمدخ قالا وه لهو وجرب كل رف و ديسعلا اذه
 امطقنا كحادم ١ ىلا دمل عفشاف مكتمنش فاصوا نم دوجلاو ريخلاو

 أاعمس نم "لك اي ىنلطصملا ىلع اواص

 امك مركب اًمماسل 'رفغإ املع هلضف نمأيو لالحلا اذا

 امج العلل 2 نيدلاولل مر 0 رمح راو

 اعمس نم لكاي ىنطصملا ىلع

 متل رهاطلا رتركلا رىثلا ىلع ملظيلاو 1 اذاب كتالص ليسو

 ملط امو قفا 2 ماك 0 .ملظلانم جاد يق قرعلا ضمؤا انم

 مب اضيا ىسورعلا لاقو
0 

 قلك يجلم ىدالمو ىندعو قرش ىنطصملا لوس 0 _

 لزألا ُْق دأس رىل ةمااي قغغ نم مدلا د ١ ىلا
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 لس رلاو كالمالا دمس ىلع اولص

 ريخلا ةريخ نم ىتتم لم  ررشبلاو كالمالا فرش لامع
 لح حاسملا لم هتعلط زونو رطعلا رمل" .اركحذ دق

 لسرلاو كالمالا دنس ىلع اولص

 "نير لاو ضرالال هال لوسر زا نئيمدقلا لع ىثع نم ريخ دم
 لفش نمو ولغنم نيشرفلا ريخ نيلقثاو نيئوكلا ديس دم

 7 لطسرلاو كالمالا دس ىلع اولس
 احجرىرولا ىف لضفن ناز امهم احمط هاوحم فرط لك دمحم
 للسحلا مفرا ىتكي' ةمايقلا ىفو احمر اصلخم هيلع ىتصي نش

 لسرلاو كالمالا دمس ىلع اولص ظ

 هلمح هللاو هنّ هللاو هلك ناو هقرش نلاو

 لكن هلم لاصخم هصخو لها بيرقثاو ةبحمللو
 لسرلاو كالمالا دمس ىلع اولص

 قست ىفو يدهت ىف نيسنلا قف قست يف قلخلا ريخ دماحلا اح

 لمع الو يع يق ءوئادب ملو 2 قلمحلاو قلتحلا نسحم ميما اذ
 لسرلاو كالمالا دمس ىلع اولص

 امط طحملا رحبللالعارحم ضاخو امس ءاهسلا ىلعا ىلا قاربلا ىلع

 لبخلا ىلا رظس ملو هلالا ىأر امتحم بيرقتا هلم لحاو
 لسرلاو كالمالا دنس ىلع اولص ١

 أرهطظ قئاف نسح لكهل بشاو ارش الو اسش نمقنال ههجوو
 لمتكم هنم نسحل مانالا قاف ارشّتلا بشرا دق هللم رونم

 7 لسرلاو كالمالا دمس ىلع اولص
 ردّقإ هير نم هدا كشال اتعاب ينأب ةزجعم لك يف

 ىلج رابهلا "لس هب داشرلا هول رخل هب يتأب ام قادص ريخلاب
 لسرلاو كالمالا دمس ىلع اولص

 بسحنمو دوج نم كفام قحم يبرا ايو ىزع اب دامج ما
 لك ناو لمغ نا سانا قدصا اي بهللا نم ءاجنم كلا ىف لس
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 لسرلاو 'لالمالا دمس ىلع اولص
 انح ءابلاو ءاهع ىنكي ؛لأ رم "اضمالظلا دعب نم نوكلا اذت وسك

 لهم" شرعلا برل دبع "لجا ايو دوجولا رس اي نوكلا ةحملإ
 ْ لسرلاو كالمالا دمس ىلع اولص

 اعُرين هللا ضرا لك ىف ءاضو اهارصتُغ باط دق هارثاك نماي
 لمجلاو ليصفتلاب صحت سلو اهاركتي لاخلا ناسلب ادغ لك

 لسرلاو كالمآلا دمس ىلع. اولص

 ملظلا يف رونلاب هل تحرك املا مت نم شرعلا. هلآ كاح دق
 ىلو هم مل مترك ماقم ىلا ململا ىف .مرركللا نم قات تبو

 لسرلاو هالمالا ديس ىلع اواص
 ه ءافخال ىلاحو ىلاح تن هرغمو قرش يف قلحلا احلم

 لكلا نم موصعم تيخ اي كألا هب ثيغتسا اعيفش تدجو امو

 لسرلاو كالمالا ديس ىلع اولص

 هدصاقل ح وتفم بحرلا هنايو هرداوا قسآلا رولا وه نمي

 لّجحلا فق ومهيف ادغ ًامئيفش ىل نك هدياوف ىندا نم رسُملاو قف راو
 / لسرلاو كالمالا دعس ىلع اولص

 مركلا مساواب انما ا رفغ _ ملظملا و نما اذايو ,لالحلا اذا

 ىلوو يرصالاب انا محراو مدنا فقوم نم رجأ ادلاوو

 لسرلاو كالمالا دس ىلع اوالص

 ىّده نيملاملا ىلعا كلوسر ىلع آربا امئاد امالس لصو ملس
 ١س 0 ء 2 َ

 لمسحلاو ءازوملا يف سمشلا تلحو اد, حاصلا دمام بحصلاو لآلاو
 لسرلاو كالمألا دبس ىلع اولص

 ©« اضيا ىمورعلا لاقو
 راسلا باذع نم نيصح نصح راقخلا ققطصملا ببحلا عدم
 ليلغ لك رخل عيفتلا وهو راهزالا نم كذا همسسنو

 ليزتلا ىف حودمملا ىلع اولص

 اك لاط ىوج دلع الم ارينع ةطلاخم كسم ىلع اولص
 20:01 سا 222 99924252227ر

 3 اين
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 لملا قا ةرطقك هف مدملاو ارو [زرطم لالا بلا

 ليزعتلا ق حودمللا ىلع اولد

 مهن اسحا تلع دف تس ربا نم مهماما وايبلالل ديس وه

 ليضفتا ةيزمي مهَقَظ دق مجال وهو دجملا بال مهف
 ليزتلا ىف حودمملا ىلع اولص

 هءرش لان تحض هنآ ه هلسرل تاينانع نم م

 ليزج ُهلدل نم ريخم ادغو ه هيضب لات دق لئاس 5

 . ليزالا ىف حودمملا ىلع اولص
 هنراهس ٍنسحو هنأ لسجن هن افص ميج تلمش هاكر

 لس ل ءالوا هللاو هلامم دعب هتكمع هناحو

 ليزعللا ىف حودمملا ىلع اولص

 ةارجي تدغ دق تازجعم َ ةوحمم تح ةعدب َ

 لساد لدا ىلوملا ةدابثو ةاولتمم تدغ "تدب هبا ؟

 ليزتلا ىف حودمملا ىلعاولص 0
 هاردي هرادقم ىدلا وهو كري هحن دع ىدلا وهف

 لو لصف هيلو هانم ُةكلَسَتَي .ءاح نم ىذلا وهو
 ليزتنلا ىف حودملا ىلع اولص

 ىخدلا ع هرون نم يدلا وهو اس ةاوبللا لح ىدذلا وهو

 لسكتلا ٍصوصخلا ههجو نم احلم لاملا ممحص ىذلا وهو

 ليزا يف حودمملا ىلع اولص
 ىفو نم مركاو ادب مانالا ىدنا ىنلصلا ' ىمشاملا محلا وهو

 ليلمت الو نم الب الضخ افحتاو دفا كو ةلاثا حلف
 ليزتلا ىف حودمملا ىلعاولص

 ابصنمو مارال ارخف هءابحو ابطق هرركحذ تطل

 قليصوت ىىتتاالا هرينلو اكد ىتبآ تسل هاوه ىوسف
 ليزا يف دما ىلع اواس

 رذلم ريرلل ةبادملا ع دهاش ريل دب

 0 لا 2 راع مة



0 

 ي هود ع
١ 

 ليوطو شاه رشح موب ىق رست ةماركلا ةيولأ هعو
 لبزتلا يف حودمملا ىلع اولص

 فطلتم نا دام ثوغ فطعتم قفعم محر 4

 ليحد لك توغو المل وهو افصضوب ةداحالاو ة داسسلا ىحم
 ليزا َق حودسملا ىلع اولص 0 1

 قوضت مالا رس هلامجو قورك سوفتا لك هئاصوا
 ليجج جارسلاك رونب ودس قيلخ ءايحلا اكحب هلو

 | ليزألا ىف حودملا ىلع اولص
 اصلا الفلا ريثما نه حائقلا ىدهلل ثريملا اذه
 لبق أ ىلاملا هليقو ءاَضولا هارون ةقلخلا لمس

 ليزعتلا ىف حودمملا ىلع اولص

 ىوغ امو طق لضام يذلا اذه  ىوحدق لئاضفلا 'لك ىذلا اذه
 ليوأتاو طافلالا و زعتسم ىوح نع قس سبل و قودصلا اذه

 ليزا يق حودمملا ىلع اولص

 هردفقو كيدل ىلعالا هةهاجمُ هرشو سيجلا ىداملا برأي

 لومأملاو دوصقملا ىهنمال هرمآ قا وع همظانل "نحت
 , ليزعلا يف حودمملا ىلع اولص

 ارق نمو نيعماسلا بونذ فنا ىرولا ربح انيمم انئراي
 ليكحوو ىلاخا مهجرا و 2 ىرج دقام مهل رفغا :ندلاولاو

 ليزعلا يف حودمللا ىلع اولص
 ابصأ تام باصألاو ل لاو ىنحلا بينملا ىلع ةالّصلا لصو

 ,ليصا لكو ةقراش لك يف ىبرلا ٌراهزا رطقلا ةباحس سو
 ليزخلا ين مودمملا ىلع اولص

 «# اضيا ىسورعلا لاقو

 هلابحم مكالسب _اوكمو اوفطعتساو اولسوق هلضفو
 هْلاو سيلا اده ىلع اولص



 املا 2 ْ

 اومماديو اولسوتو اوكصربتو اومن بيل انسه ىلع اواس
 لاونو  هلضفل نيجئرماب اومحر“ نا ازملا موب الاسف

 هلاو بيحلا اذه ىلع !ولص
 لاّصخ حدب همركحا للاو هلاقع جدام ةثادحم اذام
 ءلكو لاو هقلخت نم هلالخ رع نارقلا ىف نآلاو

 هلاو ببملا اذه ىلع اولص ظ
 14 لامكلا ل ىدلا وهو 0 هراونا ىدلا ويهف

 الو لم _قفالا ردي قاف دق ١ اوضا ابق وهو اح 23

 هلاو بما اده ىلع ١ اولص

 مراكمو نساحع اءاس دق مدآ ةلالس نم مكقرملا ذم

 هلاصو برق م م ىفهاحو مامن لحم هصصخل هللاو
 او سلا" اذه ىلع اولص

 هلضفل هلآلا ا كعضخل  ملجال تاناكلا عيمج تقل
 هلاؤسل ىلا ّيف طق درام داؤطب دوجولا مع ىدلا اده

 لاو بيلا اذه ىلع اولص
 هلضف ةمرا دحا ىتترتال  هلدعب مانالا قاف ىذلا اذه

 كاالجو هرخشو هب مركصأ هلع  طاسبلا قوف قر ال
 هلاو سلا اذه ىلع اولص

 ىلا ايئدلا هه تشلب ىذلا اذه انّسحو توجولا نأ يذلا اذه
 هلاوز دب دشرلا هجو ناناو انس  ةئاياللا نك يذلا اذه

 هاو سلا اذه ىلع اولص

 ةمعن اننا سانا يفه. مكلو ةمحر انلا هلسرا هللا
 0 ىدتلا انف ةمغ ةلالصلا نم لازا ماو

 هلاو ببمحلا اذه ىلع اولص '
 اولأسأو اوذولو اذه مكمس  اولسوتو اوعفشت نورضلحاي
 كلف! نم قلخلا لك ةزنوضطو لّش' نسيهلا دنع همالكف

 هلآو بيلا اذه ىلع اولص



>. 
 انتلا ماكحا ادع ميلع ىرجو ىضم اق الف "نورك تكله

 هل اللب افلا مو ازوهو اضرلاب ا دعو انعفاش واجمو

 هلاو هسحلا اذه ىلع اولص

 ةياقو مورب نمل ثلا وهو ةيانع دارا نمل ٌدامعلا وه

 هلابذا ىلا ةىجحتلم باخام ةيباده دارا ند لملدلا وهو

 هلاو بيملا اذه ىلع اولص

 هردقو بيلا ةلزئم مظعو مهرخف نع تبرعآ تارجمم <

 لاؤس لبق هشنإ ام هطمب مرقف ناش كاش هءاح نا

 هلاو يحلا اذه ىلع اولص

 امرك نامالا هللا نمىل لس امس دق عبس قوف نم السما
 هلاما يف ُدسلا بيت اشاح املسم ةدابشلا لوقم ةتوللاو

 هلاو سيلا اذه ىلع اولم

 ىدبلوو ىدلاولو ىل وفعلا ىف ىدسُمو ييدبَل عيضملل نكد

 هلالاز فشروىورملا كك ضإ وح نم  دوروب مهل حمسأ ”نيمماسلاو

 هلاو بيحلا اذه لع اواص

 امطل نكحو انصاعل رفغاو اضيمح بوند رفغاف انراب

 هلاوها نم نمالاب ارملا موو اشفش هاجم اتمل حمسأو

 ْ هلاو بيحلا ازه ىلع اولص

 اضآ حبصام باصتالاو لآلاو ىضن رملا ىلا ىلع جالصلا ٍلصو

 هل احرب هل ٠ بكسص ر ىرس قمو اضفلا هلم ميلا نيعباشاو

 هلاو بينما اده ىلع اولص

 هه انا سورا نو ١

 0 ليم نيم يلا رهاطلا يدع رعو لق

 ممالا ةداساي قطصملا ىلع اولص

 اسر دق هللا شرع قوف هتنو امس و دق لضفلاب ىذلا ملا وهف
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 مركلا يف ل ٍكلوسر هش نناو مست نيلسرملا لك قوف الءلابو

 ' ممالا ةداساب فطصملا ىلع اولص
 يلو ريسخو ثتوعسم رخ هبأي فجيشلاو تاي آلا يف ءأح هلصفو

 مظع الو لع ىف ءوواسب مل فرش ىف هوناداف ءابنالاو
 مهالا ةداس اب ىنطصملا ىلع اولص

 مردم رشبلاو ىدللاو افولابو ع رهاظ ايارملا ىف مظمعم

 و نون ىف نيب هرخفو مال يم ىرولا الشمام
 مالا ةداسأب ىطصملا ىلع

 رصحلم هسف نسحو لضف "لكو كفا "راس هفاسوا رضع ق
 مجم نمو رب" ع نم قئالخلا نإ ششي هلم هار ىلع لكو

 مهلا ةداساب قطصملا ىلع اولص

 هتاحص يف الئاههو !زوفو هتعافش يف انئاضر نم ىلع اولص

 مالا ةداسأي ىطصملا ىلع

4 2 
 هسظتعو هايازمع هصخو همت 0 هلا ىف اذه

 مصتمللا 0 ىقئاولا ”ةورعلا هلال همدقو 1 اسنالا لضفو
 ش ممالا ةداساي ىنطصملا ىلع

 هيدات ىف ىف هلك هءاقالا هن لحو 0 دحسملا ىا ال
 . يلب ؟رصخت لوسر نم هب مركا ه ا 01 ةبانع اوأر

 مالا ةداسأب ىفطصملا ىلع

 ةرفتم جارملابو هسجو اذه دادس ديس فيرش ”ىب اذه

 ماركلاو دروجْلاو العلا ىف الواقح دحا هدجب ىف اريا هلمام

 مماآلا ةداساب قطصملا ىلع

 فارط هلام رحم هيدايا ان ل 0 ىناذه
 محو ىلا بلاص/ نم قلخلا ىف ثعلاب فاطنا هل يي 00

 مهالا ةداسأي ىطصملا ىلع

 فاش دف ءارغلا هئمأ هنو 07 د ف ىرولا كلت



 هيدطا
 لك ىلع "كلين مو مولعلا لك تكرمت هب مما ”ؤلخلا زاد

 ممالا ةداسأ قادصلا ىلع اولص

 هتسر رع ىف رهاظ هلضتو تسل ىداملا قطصملا د

 مدخلا ةلاح حم سارلا سكم 5-5 دبا ف ىرولا زلوم ىسا

 مالا ةداسأ قطصملا لع

 ام رخ تحبصأ مارتحالا هلا دو ا ما كسا م ءالوأ اا

 مالا ا سا أ ىلع اولد
 رمقلاو سمشلا نك ربَسلا نم ىلحا رمسلا تا ء رخاسفم تحضا

 . سهى” 5

 رصتم و نومأع " رعد هنا راوسلا ع ََق لصف هللاو

 / مسالا ةداسإ ىقلطصلا ىلع | 8

 مجرب ىالوم لكف ذالملا تا _نسحلا قطنلا اذا لسرلا ديسإ

 مرتك ريغ نكال تاجتلا ىلا نحلا نع يجنن ًانم ينل
 مالا ةداساي ىناعصملا ىلع اولص

 ةمساو ,ىالوماي كم ةمحرو ”ةمطاس راونالا نإ به انكرإ

 مركلاو زعلا اذاب ءاقزتقا ال ةمفاش قلحلا ريخ ةسجح لمجأو

 مالا ةداسأب ىقطصملا ىلع اولص

 اللزلاو ماثآلاو 1 ائس نم ديسخ ب زن سل عشاو

 مالا 90 ىطصلا لع اولص

 ادّس اينالا فاهيس "لزن لو 2 ىّده نينؤما "لك هللا »ب نما
 _متسْل كسلا قارعب الس ىنا ادبا اهمنش ةالص ىكزا كيلع

 *» ًاضيا ىسورعلا لاقو ©

 - 7 رع . هاب ضص ” 0 ا

 ناسلاو جهلا موف نيكلاسو ناسلاو ركدنلا عابس نيرضاحاب

 نحلاو سابا عيمج نم اوملستو ناللاو رلضفلاب اورفظنأ ”مثش نا
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 ضرفلاب ىلا نه ىلع اولص والساق 
 اصاولاو مال آلاو ملا بهذبو بولا جرت هيلع الملا نا

 نطف ىف نع ءدخف ثيدح اذه الط نمل ىصاقلا ”لمآلا غابت

 ناسلاو ضرفلابىن نم ىلع اوس
 مركو وما اس نم لع اولص مكجلاو ركذلب لا نم ىلع اواس
 نكب مو هط هسط تئرفام ءالول مالا فتقوم ىف همفش فا

 نم ىلعاولص ٠ ىكسلاو ٍضرفلاب ىبا

 مففرت سودرفلا ىفو هللا دنع مكمن ىهف اميج هيلع اولص

 نبللاو دبا هيجل هل وح نم كميشت ىهف ًاشاطع ' مادرو نأو
 ناسلاو ضرفلاب ىلا نم ىلع اولص

 هنارمو ىده ىف هبواسإإ اذ نم قم لك يف الع ئ اذ_ه

 نماعلاو لا 2 الخ ىذه ةبلثم لك نع ةتمش وفعلا

 ناسلاو ضرفلاب فا نم ىلع اولص

 "تربشاو قلخلاق تكز دق هراوفا تت رهظ ةنايا ىذلا ”ىنلا اذه
 نار ىذ نب فس هل اقوش ماب دق 2 "تّوطُف دق عبطلا ةرطق هل يحدم

 نأسلاو ضرفلا ىقا نم ىلعاولص

 اركفلا ازمتا هالعنو هّمنو اًرعشلاو حا ادملا تراح هفصو يف

 نسْلا هفصو عمامهقاف رونلاب ارق الو اسش ْسقن " ال قطصلاب

 ْ ننسلاو ضرفلابىنا نم ىلع اولص ب

 هلع رش لسزلا لك رش تح نما هوحر ىذلا سيلا اذه

 نفشا روثخم حوت ثعم لق نم هنوعد قالمملالاب قلحلا تسمو

 ننسلاوض رفلاب ىلا نم ىلع اواص
 هداشرب نحرلاو ساثا دشرا دق هادضعن ضشرعلا هلآ ى اذه

 نمت ؤمو نومام ريح هن مركأ هدو هاشعم قلخلا قدباطو

 نئسلاو ضرفلاب ج١ نهلعاواص

 مللظلاو حابس الا ىف نيلسملا ريخ م و دوملا ود ىنطصللا دم

 نتولاو رشا قيرف وابا ىح ماو ماهلا برسشب ةاغلطلا َىَقَم
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  نفسلاو ضرفلاب ىفأ نم ىلع اواص

 هملحأ دوخلاو )3ظظ دسم لا هتّلط ردلاك ىدملا لوسرإازه

 ندنلاو وزأ ىز نم هب مركأ هند حلاو هات ريخلاو

 ناسلاو ضرفلاب ىلا نم ىلع اولص

 ماي نبح ودد هبق نم رولا سلا رهاطلا مركلا لوسرلا اذه

 مل مو رجم مل ةشاشإلا زاح مطتلي دولاب هلاضقا ارحمو

 ناسلاو ىذرفلاب ىلا نم ىلع اولص

 ىده كملا وكشي نمو كلا وكشأ ىددمتكومو ىف لسرلا دأب

 نلعلا و رسلا 8 ىقك احر نف ىديب ذخو ىرصن لسورلاخل راظناف

 ناسلاو ضرفلاب ىنا نم ىلع اولص ظ
 ادن نمل يحس ةلئاسو نمي ادغ فوقولا .لذنم قالا جالا

 ىف .نمح رلا كب لسممج ُئَظ ادمح دق رغم ا ىب ىدلا م اقملا كل

 نفسلاو ضرفلاب ىنا نم ىلع اولص
 اجّرف هب قرض نم كدبما لمجا امل ىنا نم مهلا جرافإ
 ني لا ةلحّو نم جادصملا ءالقنأأ احر كلف هنم ىلا سخن الو

 ناسلاو ضرفلابى ا نم ىلعاولص
 ادّمصأ ادجاو ىلا لزت ملو اَدلو نحن مل ىذلا لالجلا اذا

 ىنغ دوجولا اذه نع براي تناذ اددم انل ىسحلا ند وم لعحا

 نغلاو ضرفلاب يلا نءىلع اولص

 فنكلا مساواب انعمال رذغإ فّلطألاو نملا اذإب د وحلا مساوأب
 ناملاو لضفلاب الجاو تاهمالاو فشلا يف طخاام انني آل رفغاو

 نئسلاو ضرفلاب ىفأ نم ىلع اواص

 اص نمو ىبرقلا يوذو هلاو 2ابسح ىرولا ىلعا ىلع لص "براي
 نيسألاب سيل هام بححسلا ترجو اص” راجشالا ىفّنصنا لحام

 ْ ناسلاو ضرفلاب ىلا نم ىلع اولص
 9 أضيا ىسورعلا لاثو 2
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 ىعو مفر اولام نا مش نا ١ كسلا 79 ١ محلا فؤّرلا

 انمحرب هللا لعل هيلع اولص

 لمح ريضفتلاو ةدايسلابو هلّمك شرعلا برو لوقا اذام
 انكوخ هنم ليزج ريخ لكو هلسرا ىلا نربو ىدملابو

 0 ارجو هنا لمل هيلع اولص
 لماألاو راطوالاو لولا هراغو ٍلعرلا لس ىلاهم رس مركأ

 ال قَحو الضف هب انزحأ نحو 2 لزالا ىفّللا قل ريخىرولا لصا
 انمحري هللا لعل هلعاولص ١

 يضم نم راثخلا دسك صخ + رعبلا يف ناك دق الو نوكب الف

 نركصا 'نمحرلا هفانل ىتوط رقفل حت فرتملا حف
 انحر نا لعل هملع اولص

 دحأل ىتنال ًابتر ىوح 5و دعو نيح دعولا يركب ىو دق؟
 انم اًنار الع ضافا 5و دّدعب اهمار نمت اهكرادل سلو

 ْ انو هللا لمل هيلع اول /
 اادققم هللا ءابلا يف دعراإ ايدسهم هلل ايداه هب مرا

 نثر طم مسد وحب وص هدوجنم يدق ىررولا حاورابو ةئسحأي

 ؤ 000 انتحر َناليل هيلعاولم
 تدمح دقو افاصوا قافام دازو 2"تدجو' دق هيف لوسر لك لاصخ
 انتلاخ بوحاب ارفلا وه اذه تادبش دق ليشفتلاب سنالا و نملاف

 انحر هللا لعل هيلع اولص
 دسحا ىلا قيسلا م كب ةبانع دمصلا حاولا دنع كل ْتَدكحَم
 انلعأ انا ريب تيتا ان داملا زجعمم نم هب كابح ايف

 المح ريشا لعل هلع اولص
 اش لزت مل ايولق تعمح ىتحح اَعَد آو ىرولال احعصن ثلبر تمضرا
 انسااولوحلا ىماَش كاصع ىش اعضخ امل راج ةلك ةمزعبي

 ْ انجر هللا لعمل هملع اولص ١

 رطملاو رحب ءاخس لادا نمو -رمقلاو ن ...شلا ؟ يضشلجو رون نم
 اق كبس

 طا



(-20» 
 انلو اددؤس اكرط ةيربلا تقف ريحا مفاسلا ءاكذ ةكلانل نمو

 المر هللا لمل .هيلعاولص

 ىدادم ىنثا اليخو تبناينا ىدشليو نكراي قلخلا مركااب
 اننم ائاد ىددسلا كلدوجو ًارفص يدب م نا يدايالا كلت اشاح

 انحربهلا لمل هيلع اولص

 رطل ربملاك قعتلل وكت رمقلا نم ىببا ةقاض نما

 ا_حدّسف ”راتخعاي كب نم < احبس رج يفو ريش ىف قلحلا فرش أب
 انمحر هللا لمل هماع أولص

 اهؤأرلا محراب امقْشلا ركاب اهترمقلا ”فرشأ اي اسنالا عا
 انكردق بالا فرقل 'مفشأو انكتعا كحادما ىلع مل را

 انحرب هللا لما هيلع اولص_-
 ا ىراقلل كلضغب "ريغ اردّعم يآ نمي بولا "لباقأ
 انيلأ ؛هنمأ "رجأ نيريلولاو ارشلا افمشرا يف ري ءاجي

 انمحرب هللا لمل هيلع اولص

 هضور هس مون 06 هيرتعو ىراملا ىلع افلا لصو
 انسلحم لها ميحرأو دولا عس اوأ :حءمصن ىف ريخ لك مزاحو

 المح رب هللا لعل هماع اولص

 | عيرردلا درو هباتك ىف ىرتازجلا زاطملا دم هللادع وبا مامالا سيدستلا عون نملاق ذا
 الست لامكل ىلع ىنطصللا الالم ابلسحا دلما اونا
 أرجو مّكقم هلم رولا أوضا امم وهو لجخت سمشلا
 ملت اوملسو هيلع اولص ايهارا ٌروقا كاذ ناز دق
 بذعالا نيا درولا ىلعاولص بيطأألا قيتفلا كسملا ىلع اولس
 برنو قرب هيلع اولص بري ىف ىوُت رون ىلع اولص
 ايلت اوملسو هيلع اولص اميرك ماركلا لسرلا ىفلاذام
 تباثلا ءاهلا دوط ىلع اولص تبالا لامكلا رهز ىلع اولص
 تماص وا قطان نم رولا ري تعاتلا ةتعن قاف نم ىلع اول
 ايست اويلسو هيلع اولص ايج رهطاو امقن مهّزعاو
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 ' ىدملاب نم ىلع اولس

 جلس هرولا نم ىلع اولص
 جيب ادم زاح نم ىلع اولص

 ابقأ ديسجلا ىرعلا ىلع امو

 اللا ريكا ردلا ىلع اولص
 حافلا ىذلا كلا ىلع اولص

 |مهفت داو م دشزرا

 خفي ال هعرش نم ىعاولص
 مضل ءانلاب نم ىلع اولص

 امبدق لامكلاو :رخافملا كا
 ,درؤم بذع ال ىداحلا ىلع اولص

 دعسالا مالا ردي ىلغ اولص

 ءامظعت هردق "ملت هللا

 دقن ةوسلاب نم ىلع اولص
 دنس ال هج نم ىلع اولص

 ايمح . ما -3 فقوم قا
 صهارلا ربلا ردلا ىلع اولص

 رطاملا مولملا نازم ىلع اولص
 ايعس  مكحتالم اوسنتو

 زرجيو حولي رون ىلع اولص | ١
 زرطت لابكحلا ْلْلُخ د.

 ايظنت هلامكحل تمظن دق
 . ىفنالا .نئلا ردلا لع اولص

 سلحلا نبز وهف هيلع اولص
 اليمش باطو ًاذش سوفلا قار

 اولص

 اولصا

 ثكسس' ال هده نم ىلع اواص
 ثروت قئادْلاو ”فرامملا هنع

 - اوملسو هلع ْ أولم

 جراش هقرت نم ىلع اولص
 جرت . الي ءايلعلا ةرضحلا
 الت 'وملسو هيلع اولص
 حضاولا داشرلا حبص ىلع اولص
 حصانا _ىبلا ىداهملا ىلع اولص
 ايلس اوملسو هملع اولص

 ري د يء؟» و

 حسب ال ءداهع نم ىلع اول
 حرؤت لامكحلا لعب هؤايلع

 ايلست اوملسو
 دصحوالا مإنالا ريخ

 هسأع

 ىع اولص
 دمحم حصص نمو انز ف دمحم

 الت اوملسو هيلع
 دم ةداعسللف هلع

 3 اكرط انراسصبا

 الست اوملسو هيلع اولص
 رضانلا ىهلا ضورلا ىلع اواص

 رطاعلا قدقلا كملا ىلع اواس

 السلا اوملسو هملع اولص

 22 حوف كسم ىلع اولص
 زر ةدامسلا نرد .هدحملو

 السن اوملسو هملع أواص

 ننال | سدر وهن هيلع اوام

 الص

 ايل اوملسو ٠ . اولس»



 ا. و
 ىشم نم لضفا راتخْلا ىلع اولص

 امم دق لفنرقلا ورع دمحع

 امسحلا ىورب و ادبا ىنضلا ىربب

 سّصخن لامكلاب نم ىلع اولص
 اوصلخأو .ماودلا ىلع هيلع اولض

 اميمج باطو ارط ىرولا لمس
 اضرلاب جلبت حبص ىلع اولصا
 اضارعت ةاجنلا نم ىلع أواص

 احم ءؤاوض محو العو
 ططخم ٠ ءابلاب نم ىلع اولص

 ”طنما ةماركلا هان قطصملل

 امسو نامزلا ىحضا هروسو

 ظحلي ةساهملاب نم ىلع اولص
 طفلي هيادهلاب ص ىلع اواض

 امنسف باطو ال يه ءاضصرو

 عطاسلا ريثلا ردلا 1؛ءااولص

 عمالالا ريملا حصل ىلع اواص
 امومس ربححلا ف هافو دق س
 خباسلا معالا رولا لع ! ءاص

 ملابلا ,ىكذلا كسلا .ىلع 'ولص
 اممس 1دغ ةي ىدراولل

 | فسوب' برقتلا ىحه ىلع اولص

 فارعتت اللاب َ لع ا واص

 خنت .اركحذ محن حا

 قشانل بيطي كلم ىلع اولص
 قراشمو براش هنارسلا

 اعهردا دق ىدلا روللا ىلع اولص

 اعأمت هلا نامظل دن

 املست اوملسو هسلع اولص

 صقنم ال ءرون نم ىلع اولص
 صلقَت ال نمالا افص الط

 ايلت اوملسو هيلع ااولص
 ىمشاف ةلالشلا ليل ىلع ىضقو

 اضطفنو رونا بهذت حبص

 من ثاسع دارو 3 اواص
 ,ي *

 كت محملا أ هلع نم

 امات اوملسو هلع اوُلص

 عئابلا_ ىقسالا شورلا ىلع اولص

 عئادلا ىسنفلا كملا لع اولص

 ايل اولسو هملع اولص

 / عرتبلا مالا ردبلا ىلع اولص
 ملاسلا نيملا درولا ىلع اولص

 اياق اوملسو هللع اولص
 فرتبا .:ةملاب نم نع !ولص

 فاح 7 لامكلا هه هلع اوم

 قارا قالا ص ةرلا لع أولص

 قبانلا مالا زدملا ىلع اولص

 لت اوملسو هيلع اولص
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 هاردي ال هردف نم ىلع اولص

 ءلرتب ال هصح نم ىلع اولص

 اهقمو انعاشن لت هنو

 لبكألا ريثلا ردبلا ىلع اولص
 لفحالا ىلا ئ ىداهلا ىلع اولص

 امدش ءدعحو مادخسقل هس

 مسا قنا رهذ ىلع اولص
 مماوم ردن وهف هيلع اولص

 يما تسمع دق هزراوبا
 اس ةوبللاب نم ىلع اولص

 انسو ”نابا داه ىلع اولص

 يايحرو ةحر لسرا قلخلا
 هزعالا بلا ىداملا ىلع اولص

 ىهتن ةوابشلا *زك هلضف ىف
 اميرغ مارغلا ىحضا هسيح ىف
 ىودت ةسطب رثوت ىلع اولص

 يق وه درع طب سيف يلع اولص

 ايكاسسم ميلسلا رد بقوم ىف

 ىلتعاو الالنت رون يلع اولص
 الدم دنم طلاخي كم ىلع اولص

 اهلخل < تمتخل ينامملا هنو
 انلاع ادم ل نم ىلع اولس
 انا ىادبس رونا ىلع اولص

 امعدخ ناز مودخلا اهس اذاو

 داريا همسأب نم ىلع اولص
 كلرحس ىدهلل نم ىلع اولص ا
 الت اوملسلو هيلع اولص

 لالا _ىهبلا ضورلا ىلع اولص
 لت ىلعألا ىقارلا قنصل
 بلش اوملسو هيلع اولص

 مسان 5ذ فارع ىلع اولص
 مساقم ريخع انازفأ هدودج نم

 املس

 انكبت لامكلاب نم ىلع اولص

 ىتلا كارواب انازف
 هسلاست اوملسو هللع اولص

 هانا ةضوارو مالا ردب
 هجوالا رخف هارث ملو ادبا

 الس اوملسو اولس
 ىرتحاو هطيسلا ىلع ضافو المف

 ىو نم ىجنس وهف هيلع اولص
 الست ارملسو هلع اولص

 ىلجت رين يعم ىلع اولص
 ىلحلا هب نازل رد ىلع اولص
 املس اوملسو هللع اولص
 انلأاعمو أرخافم زاحو اهسو
 انلاح نز نمح رلا هح دامو

 املت اوملاسو هيلع اولص

 أ وملسو ةهسأع اوأص

 للريجيم

 ست ل م يس
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 راقألا هحس لححم هارم

 العامسا رولا كاذ ناز دق

 0 ل اولص
 قرععلا ردملا

 دس أولص
 يم لاب الق لابألا زاع
 به ذملا رىبلا رونلا ىلع اولض

 برمشملا ,ىبشلا مولا ىلع اولص
 0 دورولاب عقم و هلم
 0 هرخف نم ىلع اولص

 ركسس زي ةوللاب نه ىلع اولص
 الامفحب نامزلا ل لع كح

 امس دق ةدايسلاب نم ىلع اواص
 بتم ادب حبص ىلع اولص 8 !ىساستم

 ' 0 ارطعم حارو اهمنو الملبو ارطعم
 رينع طلاخي كسم ىلع اولص

 7 اولص |

 رشا ُْق فر يا لع أل مص
 : ١ - ريب ْ 8

 زاسمص د ارح هساع ١ ولص

 ب ةعو قرع هيلع اولص
 بن رست م ن# حو تب اريشلا ركفلاب هب ل ِ ١

 0 15 ل اواص

 ركشب ةيادملاب نم
 ااصاو 9-5 هلع !اولص

 امسقف لامكلا يف نم لع اولص
 اهسنتو (ىك رمس مط ىلع اولص

 ىرباامو حافو ىرس هلع اواص ساو ةركي هيلع اولص الاسمص 5



 ا ملا 2

 اريكألا لامكلا ى ىوح هملع اولص'

 اليلج ليلا صخت دق كابو
 احاوت ةومتلاب نم ىلع اولص'
 احهاو ءاضا دقل هلع اولص

 الاملك هنم فرطلا دوعل زون
 امال جلب رد ىلع اولص

 احنا جرأت كاسم ىلع اولص

 اليجبلا بحوّتسللا هضخحتخو

 اضنلا الم الم هروب ِس ىلع اولص
 اضرلاب اقح "مخ نم ىلع اولص
 المس داشرلا لمس ىلا ىدهو
 ا مودي ردب ىلع اولضص

 هل اح ماع داق نم ىل اعاولصا

 الاصح دج هب دورولا ىلاو

 ىدملا سمش ىلع محا اولص

 اديشن ءار ِش هلع .اولص

 اليزتتلا سو ليزا ىضرا
 هادحب لثان دق سم ىلع اولص

 هدرز اه وأ هالول ةرهزام

 السقلا بدعا ام هير ىف

 اضولطم انيوجحم ىلع اولص

 البدبب هبح نم ىفنرن ال
 رهطألا مانالا ريخ ىلع اولص
 ريشالا ريملا حبصلا ىلع اولص
 الين ب اثنف نأ
 البجا ”لكآ ناك نم ىلع اول السلا يف اني دق نم ىلع اولص

 ارمو !زرطم

 اليصاو

 كاما سك

 7 هيلع. اولص
 اجيلبلو ادي حبص ىلع اولص

 ىجدلا َُلظ هروب تور اجو
 المصاو ةركب هلع اولص

 امتناو حلفت روت ىلع اوليص
 اماور دوجولا الم هسطب و

 اليصاو ةركب هلع اولص
 ىشقنا امو ءاضا دقل هلع اولص

 اضارعت مانالا ريح انئ اجل
 البصاو ةركب هلع اولص

 هلام نامزلا رم ىلع قا
 هل احر ةاضرلا درو ىلا اندو

 البصاو ةركي هيلع اولص
 ادبشلا ؛ نر راد ىلع اولص

 ادهم ادت داعرل هه هملع اولص

 و ةركب هيلع اولص

 د .قلاجملا روغ هب ايف
 هدرو ”ب دعت رات قطصملاب

 اليساو ةزكب هيلع اولص
 اضولف شور وهف هبلع اولص

 انوغغرم ىرولا ريخ ىلع اواص
 اليصاو ةركب هيلع اولم
 رسهبإلا مالا دولا ىلع اولص
 ربشألا لاصنإ هيلع اول
 المصاو ةركب هملع اولص
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 الز اف لامكلا هسل ادحملا قشلا هب ناز رن قلع اراض

 الصاو ةركب هلع اولص الممكت .دجم لمكح هّللاو

 6 ىملاعت هللا همحر ىسلرنالا ىواشتنلا ىس ومنب فسوب جاجحلا وبالاقو ل»

 ملستلاو ةالصلا هيلعف مرك لوسر بط ىف لح
 ماسالا متاخ قلحخلا ةوفص
 ءاوأللا يف ”ندلملا دامملاو

 مظع ءاح هدأ ود موي
 بهاضلاو هثروت ىنلا بهذا
 بزاكالل الاغ "قحلا ادغو

 مولمم اه هلاوقا' قدص
 تازحمم هقدص نيهارب
 تاهجو هن مير تمسو
 ميطحلاو رمز ا هنو
 ثبدحللا قودص يداه لَ ا

 ثيغتسملا ةوعدل اجو

 موحش ووج دونحلاب ءاددو

 جابإلا .مضوا قحلا جبت
 جارمملا ةليث ةلمل اءقا مخ

 مع ركتلا 4 همماكش و

 حوفص ا قلص

 وضم هب د ند -

 خوسر بق ل ءادهب

 مهن ىلا ىوه ىف مهلك
 تا .ثلدح ف سانلا . حصخأ

 ءاوسلا قيرطلل سانلا دشرم
 ءازحلا موب ةاصملا ميفشو
 مدسقلاو ةالصلا هسلمف

 برافمو قراشم تءاضاف

 امم مالالل هنم تدبو

 مرلسلاو ةالاملا هماصف

 تاكرلا تلح لح اح

 ”تاف رع تفر عت دق هبو

 لستلاو ةالصلا هلمف

 توكل "ريغ دهملاب اًسفوو
 ثوسلا قوف ادن اعركو

 ماسلا و ةالصلا هلمف

 ىجابدلا ءاضا هاروت 3

 ىجاسو هيضرو ءاقطصإ
 ملسلاو ةالصملا هسلمف

 حوت هصاخح نيسنلل

 1 ّصِيخَو مدأ اجنو

 ملصقاو ةالصلا هيل
 حوسفم هب ىضق ام ىودف
 جتصصم و هل جدام ىرولاف

 ملسنلاو ةالصلا هسلعف

 مب و مانالل ىحولا نيب
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 دامنلا ةمحر نك هيب

 دانعو لطاب - لك شو

 ملص ضاو 8 اذ

 نأ 2,

 ءومسم ىاف ىفقدن 3

 ريسي ماعطلاو شبخلا عبشا
 ريغ بذع هندي نم ىو
 موهفلا اهف راحت تازجعم

 ازاح تاومسلا ىف

 ازافملا لاس دغ ىف هن
 ”ملكلا ابهم نوكي قمت نأ
 ساملا ريخ تنا مولا هءاح

 ساوو مانالل وفعلا ذخو
 ملسقلاو غالبا كيلمف

 اش اح سانلات دابر لانك

 اسيج .قارفف اصخلاب ىرو

 مولظلا باخو قطصملا اجتف
 طقو لدع هلل مكحلا اعا

 طرش ىدصف غولب ىف هح

 مومحلا ىحت و انعلا لوزبو
 طلو رعد اسمسسد ىمح دق

 وطحم ٠ بر رئا ىدل اع اناحو

 مركلا ٠ تاتكلا همن ام ”لم

 عسر ديعسلا دلولاب قاف
 عسنلا دلمسلاو رخّدتلا وهنم

 .فؤورو ميحد نينم ْؤملاب ٠

 ءإ <“ 2

 رولا بجعتج
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 ةالبصلا هملمف

 داشرلا قب رط ىدهاب مهد

 ىداه ةوعد هلال اعدو

 ملسلاو ةاللصسلا هساعأ

 ظ لمحت هصهاج اريحتسم

 ذبجلا جادذلا بطاخ 0

 ماهر ةؤلصلا يلد
 ريسب تءاجل ةلحن عدو

 س وهو قش ردلا هلو
 مياستلاو ةالصلا هيلمف

 ىنختو قامت ءريغ نم سبل
 ىثعا برتلاب ةادعلا نوعو

 مكسنلاو
 طق حلاو ءاضقلا ىف رع |

 امل ينويد هحادمابو

 مياسلاو ةالصلا هيلمف
 ظفحو نمأب انَعوَر قنو
 ظف ربع ان امحار اي داه

 ملسنلاو ةاليصلا

 عيفرلا الملا اب هيف انا
 عسفش نيثذمال ذالمو

 ا ةالاصلا هسلمق

 " نرادلا داع



020 

 .ةفلشر

 ْ يداه قحلاب نك

 . سا ع ب 3 ُه

 فيرست ٠ رد هللا فريش

 محمص رو الملا ىف ودع

 "ع ع

 قرو أ امضق هفك ىف و

 ميلس ردي وهو داعدق مث
 هي

 ضصاصتخحا ود هير دنع دمحأ

 موسره ,هلالخ هانثو
 تقفل هاا الوا نحم
 انش هم فاخام ادغو

 موتحم هجازم رم رقيحر+ نم

 ناش رغب هاردق امس رق

 ىمان ”رسلا نع ىتتلاب مآ
 :مقملا ”ميعتلا . هبدنع

 ىواح رخافملل قلخلا دمع

 غاوسو بأ ذا "ليلا بط
 ملسفلاو ةالصصلا“ هملعف هسسلعف

 افوص ومىدهلا سانا دوجأ

 اهرش الوسر ًادشرم ايداه
 ماسلاو ةالهلا ه.سلعف ظ

 قرعا لصالا هميمصىف ه
 قشناف ردبل راغأ دف عَّصأب

 ملستلاو ة ةالصلا هملمف

 سصاقتلا ريشي 0 ههنا

 ىصاعو ناح لكل ميفشو
 مياسنلاو ةال_ىلا همامف

 ىفمأو راعا ىدلا ىزاجنو

 ىكرعت يحن ام كيطعت قوس

 ها .

 لم لك نم َراحا ءادجخَو

 29 ءاقعلا ةمار مكلف

 ماسلاو ةالسصلا هباعغ
 لوسر 5 ,ىدحم هنآ

 ليزعلا ىتا .حادمأبو

 ماسقلاو ةالصلا همل

 انش انارا هناهرب رو

 انيق دق هضوخم اسؤكو

 ميلستلاو ةالصلا هيلمف

 ءاح لك ىلع ههاح الع
 هلالا باول "لس" ةليطي نم

 ملاستلاو 2 ةالصلا هلمف

 ىوأنو لك دولي ءامحم
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 * ال مه

 ىوان وه ىذلا ىلا ملم

 مكحلا ١ اناتكلا ىتلا هملعو
 ىلحأ وه لب حاسعلا# هس

 ىلعا عبسلا نم هاردق التغاو
 5 ءانتاو رخبفلا | هذ

 ى مومو نم هللأ ةصخ

 ابحي تسق اذا دامس اف

 نع بناكرلا اهالول لسا 'اننك ام
 هاك لل فرطب اهارا

 هل ريشنلا ئا ترهظ اذا ىتح
 رست دعف ال وا ًادمت ىسقن لوقت
 لم الو لوف البف اوبارق نا
 ىم هملخراف مهام تلخو اذا

 امرك مب رقت ىلاساو ىوج ليس
 اهغلبل تاحاح ٠ قربا للحر

 هيراجي مل ىلا

 لع ءدع نم الهم  ىمحلا قسأ ,
 الو ّيغيف ىنع ّن دملأ
 امتيم بلا غن ”تهشا ةقراي
 اوملعت ناوااداسلا حرشأو "فراب

 رسأو قراب

 ىوار لمحا ما ةانل مام فنك
 ملستلاو ةالاصتلا هملعف

 ىلحأ ميش ١ نم هينكحص ى دو
 لس لاز ام باتكلا ىف ةحدم
 - ةالصلا هلمف

  3يك ١

 8 0 كرا عيش ف

 لباع

 لاؤسم عر حا . ىل ناك الو مكس

 لاسم ءدعل لم دنلا هدر نم

 لوحكمت سانلل هئيداحا ىور
 لسقلاو لاقلا اذه كفكي ّ سناب
 لوص# لوقلل اش كودعبا وا

 لوخدم .نملا كن الاوا واش

 لولا اه ىجرب ةلئاسس بارق

 لوهأ» سن لا عيرديحاقلا' برع
 لومم رطقلا ولخ سأرلا ىلع ام

 لولعم ممدلا الول هيقسأ تنك دق
 و وللاو توقانلا اهعمو نم نازتك

 ليش باتعالل قرب اي كنم له
 لبولطت حرشلاب امو ىئملا يمه
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 هنجاح ماسشلا دالب ف زان لق
 هتابط :ءأ زجعأ يق ملا ىرس بص

 هديت رادقالاو ريسلا ب >5

 اهب نويلا الو ةرح هلق أ
 هلو قحللا بارع رف افلح

 هملعم هبصتو زاححلا ىو
 هل ببدشلاب ولحمو ىوضإاره مضر
 احتل دعلا ابصخحش اولمبي نا

 هليخأ كوت نم هللا ”رفغتسأ

 ةدرع لاوقا وحلا اك

 ىنف تناف اداب قملا دحجا 5

 تتح ركام دمملا ىدهو راحلا يذه

 و سار هللا ىوقتي ى توفت تنكول

 لهو بونذلا لاقتاب تارت نكل
 ف بيلا يح يف قدصلا كيل

 مهلضفا هللا قلخ ريح دس

 مهمئاخ وهو امدق نيستا لصأ
 ٠١ه راج ال هلع لذفلا ”ةقشدح

 هلف تلصق هض .لئاضفلا لك
 ان 11 حاتفم قمل هّسبدو
 دس ةولخ هولا يم

 ياو ادحمم للا 0-5
 ةدهاش قلخلا لك رتادذ لكف
 همر لسرلا * رخ محا نأو

 ىرسف ىزولا هللا قلُخ هرون نم
 هل ”تالماحلا نوطللا ٌروهظلا عن
 هبوش ىف "تءاح لئالد نه َ

 لوسقم تنا اولوتف وبث مكم
 ظ .لومي رهدلا هذش وهو ناك دم

 لوكم هد * تك ىه مناك

 لملا اهنأش يف ىرج ناكل تعج .

 لوطمم عزخلا ءايلغا ىلع نيد
 لصاحما دسلاو هبلهال افوش ظ

 - لسرلو لاقرإ ةضدلا وحن
 لوم بلقلا ىف اماائم هنع
 للاخت ٍقيقحتلاب ءانعمو اقدص

 / ليواقالا كلت ابضأب 'نماث
 ليوسو بوست كدنع نالسكأ
 رملا قونلاو ”نفسلا اهب ىرخت
 لباس دلل لو كف كوم

 ليقللا ءرما حاملا اهلثع
 ليصوتو ليصحم كل هرينب
 ل.لويضعمو لاصفمب نامس هندل

 لسمجتو لامجإ لكش هش
 لب و ةششملف ءاوس امأ

 ليصفب ليصفتلاب هلربلا ىلع
 لوحدم ل وففملا هنآب هن وكن

 لبدعت قلخلا ىف هحو رج اهو

 ليلس دشرلا رقاد” نع معالا

 لومشمم اك اهيف نيل

 لوصوم هلثا دعبو مدأل

 كومو مهم لماح ةذبحإب

 لولدم .قفالا سممل املا نا
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 د نخاو

 اهم علا اح هي او نادال

 0 تزاق دق كاش

 24 ل و 2 ردبلا ( قشو "ثوأ 00

 ُّ 586 ثااجد نح عانملاو

 1 هبم "نكح ءاطعا '*

 2 هالوم هرم ”رقلا هلع

 هن راشا عام وب | 5 '

 ةي ايلا ١ عم

 ف هدب نم 0 0 7

 0 ونتج يف ىمنلا نك ب ناك هن فك نا ك

 هل ر لمرلاّل مم رخسصلاودنحلا ىف
 نسح يأ فيع هقفت ل

 ترج هئم مورلا نويع و قو
 ساق - تؤم ّ :

 1 هاك ©

 5 ريصقتلا يف نا نارق

 2 فالأ نم ّنمضنا مكف
 تعمتجا هب. هيف هل مولملا لك

 ّ ىو 1 نائدالاو جارت +

 لاق بتكلا ىذلا ميركل وه 2 ىلوللا 9 قحاب
 ىلا ثيدحلا ءانمع .مدقلا

 . > : ِ ١

 رهدحاس لوح امون ببرلا لري ال

 لابجأالاو ىس وم دةاروتو اه

 ليفلاو ناح رسلاو بضلاو ىلغلاو

 ليببالا ريطلاو مئاملا * قدو
 7 لبان مقا لالظ هل رش

 وقصم لحنا درج ”فيسو سن

 : وحتو ليدبل فصولاو ٍنيعلل
 0 ءاش امهمو ءاعدلا لم

 0 و ريثكتو ومحو ع

 بكتو ليكتت نكملاب نكللاو
 كَ و بورشم توقلانم دم لوك أم هم تاون

 ليكش رفكلا شيل ددب مويك
 ونقمو حورجم ناك هب [و ل

 ليوامملا هع "تاع نأ دعب ْ

 ك0 31 : ٠ : 1 ٠

 ليحكت لفتلا ناكف ريمخ ىف

 . ابا كلتا "تللطب دق قحلاب

 وامحلاو لب ا ويئاذملا يرَج

 لسبياو ا ةاروت | واد دوبز

 واو لوقنم سائل 0

 ليومن نانا ه ريغ للع اف

 ليطابالا همسات نبا نم نا /
 - 0 1 ٌ ٠

 ليوسو روش هاودج روب نم

 0 فهنا ثيداحالا نود ل

 يات ءالوسم نال نم هنال



 .اكرغ دبا ل مكصو |
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 ةفماو
 ىلإ م سدقلا دعب شرعلا ىلا ىرس ©

 ا ليال نك 3 ١

 او ءأوس ىضرنال ةعافشلا ثمحم

 مهلا لاق ىمح لسراا  محححأ دق

 الوفشم كلام ىارت
 دوم

 هب صخ هللا فيض دولا وه اذه

 هسمأب
 هدب ىو ل هماقنس

 'كرتشم لرصلاو هلسرا بأ«
 هتمكح كارسشا َْق ؛لرمغلا معصاق

 امرتحم هللا نبد ضرالا ىف لحو
 ميكاح 3 ًانح سانا مصاخ دق

 ضقتنم ريغ امكح قحلاب زافف
 ةمغمئارش لاطبا نيه رفلا و مهكراش هلل اورجاه ةراس ين«

 همجبسأ ب مرحلا ىف هما دخل ملا يف
 ه. لالضلا سار ىذلا حالسلا 8
 مح نمو ب'رع' نم سانلا لفجأ دق
 اولمجرا وأ اولح امنا محملاعت

 ررغ هسنس دل
 كودسم لبللا رثسو حاطبا ىلا

 ليرببج هللا نيمأ ,قيرطلا ىلع
 لوهحت فنكلاو هير ىأر ىتح لوسفقم لوبقماب بالا كلريغ نع
 كوسم ممسلا اذه نيسوق باغ

 كوز رع 3 3 قوذعم هشه ى ِر | لك

 زلابلا فلا اهنطخلا ىو قلخ لك هلضغ
 2 ىرولا .لكأي دمحإ ! لظ ف
 لوم دملا | ءاول ميجا قوف ليغاشم لك نع سفنلاب لكلاو
 ليفطت قلخلا لكلو لمح
 لبحوت دسيحوتللو مانالا هسف
 لوب لاذلا كجم وهو شحولاك
 لياحمو مرحتل هنم اهمعو
 لوبقم فيسلا محو فومسلا ىلا
 ليجست رهدلا اذه ةحفصب هل
 ليارلا يلا ءراصنأ رصلاب

 ليغ مهتاراف نم دمألا مْ هي
 لسارسلاو

 لولفمو. قولفم بمَتلا هفيسو
 ليغجإ برحلا يف مهيف امو مهم
 ليلاوسعا مهدأعا سور ىلع

 ءاكقو هسفويس

 ليجحتو اهم

1 1 
 0 كد



 سل 9

 انهو انه م كل و مو ل اك ىف 1

 همسك 7 ني“ ْح ا 7

 امو نولداع لكو ل لوهرع أ

 . تيلعأ أ_يضعب تاحرو منكل

 ىلع نودسشارلا ٠ ءافلخلا (هالعا
 نس وبا ىلعالا قف الا ىف سمعلاك

 هي رعب رك هنأ فاو 'مركصأ

 م دوحولا هللا نبذ ميهعمج
 لع روش د مهم أي امض وعش 5

 الف نيرخآلا

 ىفأي يم يلا ى

 هب لازنال نمأي ىلسرلا 5-79

 آمعإ اركصاش ىنامز كلا وكشا

 ناف هلك رضع تان دقف
 الو همف سشلا لاص ريخلا ىلع رصع
 هتدش تنب ىذلا نامزلا اذه
 ىلا مكحم هذا نبدا

 اوبك فخ رج ظ

 ةفئاط "كفتال ٍقدصلا لدعو

 رمالا كيلا ”بيبحلا كن
 ترعلا مق ءارفلا كتمال رظناف

 ةئعارف ىعحت مع - : املباق 5

 امم ءاسا ىضرت نلف *تءاسأ امهم

 امل سيلف اهيداعا ريش لجع
 اه لا امم ارو امل نو

 لجو بن دم يلاق 0 فامعا و ©
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 مون ىو

 هءمحا

 ليدجمو ريس رلرسدلاو نيدلل

 لولغم ءاملا بذصب صك دسقف
 ليلضتو ءاوغا دشرلا ندم» نم

 لودعم قلا قيرط. نع ىتت مهف
 لفست نيف امو ىلع ضعلاو
 ليصفت هيك مهاوسو مهسر
 ليدق ضرالا يف ةبواعم نمو
 لوصفمو لوصوف هله نارون

 لوضفمو ميم "لضاف اذصحاي

 لب داسنف , ممم ىده موجب مم

 لصع ضصعللل هدنع نم نءدخم

 لوزم# باحالا عم حملا نأ

 لسيهست لا ندا سوص سل

 للأت الوافل ىلا د“ دنع اه

 دل واخمو بولغم قحلا وخأ همن
 ليوت هف هالعالا نوهت

 لوعفم مويلا هيف تلقام كف
 لوعشم ساللا نيب هاسد راش

 للاضالا ايلدلا رتمع مهتراونا

 ليد نك اءه# قحلا ىلع انم
 لوئكوم نيرادلا' ىف .نميهلا ند

 لمصقارع اهولذ ليقارع اهب
 لبساق سانا رارشأ نم اه كو

 لياش ناسحالا ن هاه ءىسملا باح

 لومأم منوم أما :ل ريغ قلخلا ىف

 لكن رازوألا ىلع اهافك دقع

 , لومعمو ىنم ”لسماعال ريخلا ىف



 » بم. يف

 الل اضرال ىلهاو ىلع ملخأو

 ىدج نمحورلا عر موب ىنسنتال
 ىل ةماسقلا مانا رئادش 3

 ىبلطي موب ليفك كاوس
 اضر عماط يأ رمآلا 0

 هن ريض لوبقم ىلا م تاحتلا ين

 هل كم نيمأأتا لصح فئاخ م ©

 هسانح تلح دكو 5 لان

 هحنادم دلع مل دعني ماقو
 ءانسملا ةدرغلاب بان

 3 01 الشم تسلو

 مدشنأ م رم بلق لوم ناك نا

 اهب هوضراع لضف قانس "برو
 اوغلب ام رحبلا اذهكحدمب اوضأخ
 مه دباصق تزاو امو اينزاو نا

 ليعاط ضيرقاو
 مهو داحا دق لك هللا رفغتسأ

 ىلع مانالا ًريخاي ككل نكل
 اال ىهو هللا ةالص زا كيلع

 هنزاوت

 لاسصافتا ىنخت الو ىلوق تامحأ
 لؤسم كنع يا لاسإ مونو

 لولح َ ىرابطصا دقع" ناف

 لوفكم تنا ىل لقف نوبدلا هلهأ

 ليسحم ريخلل يب لق ناو يبر
 لولفقم لوقملاب ذا نم لكو

 لوغ هسسو نم هلاش داكو

 لولمت حدملا هيدل منركلا ريغ
 لو.يشم وفعلا ورب وهو داعو

 ليت دعلا اذه ةلاحم اه
 لوسبتم م وبلا ىلقف دامس تن

 لجن رحملا ملا اودامف يك

 لمقال "ردلا نزاو امئرف

 ليعافتلا كِساهو ضرفلا ه

 لياكت زوفلاب مه سؤر كك
 لمطشو لاف 6 اورو

 ليمكت ريخلل اسي مانخلا "كاسم
 ةداعسٍب انك ه قف ون ئسح و ىلاعت هللا دمحم مدبق تاك اصلا من هتممنس ىذلا اًيدملاهفل ٌؤملاق أ

 ىلا ىلع ةالاصلا ماكحا نم اعماح اس وهيلع للا ىلص نين وكلا دس ىلع ءالصلا ىف نيرادلا |

 ٌيدملاو هب اتكولبق هعمجم ملام ديالا هئارف نم اهبساتبامو اهلئاضفو سو هيلع هلا ىلص

 هعبط مقتحتاولس نيم وت ىرخشا ب بنتك ع مهفنلا دوهعمجتلئتشا دقو © باهولا م
 منيل انيو صاح وه نينم ملا ريما ماظعالا ناطلسلا انالوموانممسةف“ "مايا فن ١ الا

 هلامع هل حلصاو ه هللا ءرصن يتاثتا ناخ دسملا دبع ىزافلا ناطلسلا ةرضح
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